
VIZITELE DELEGAȚIEI 
guvernamentale și de partid 
a R. P. R* în R. P. Bulgaria

Proletari din toate țările, uniți-vă!

SOFIA 29 — Trimisul special 
al Agenției Agerpres transmite: 

Membrii delegației guverna
mentale și de partid a Republicii 
Populare Romîne, tovarășii Gh. 
Gheorghiu-Dej, prim secretar al 
C.C. al P.M.R., membru în Pre
zidiul Marii Adunări Naționale, 
conducătorul delegației, Chivu 
Stoica. președintele Consiliului 
de Miniștri, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Petre 
Borilă, vicepreședinte aj Consi
liului de Miniștri, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M R.. 
Leonte Răutu, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Grigore Preoteasa, mi
nistrul Afacerilor Externe, mem. 
bru al C.C. al P.M.R., G. Gas
ton-Marin. președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, Mihail 
Roșianu, ambasadorul R.P.R. la 
Sofia și persoanele care însoțesc 
delegația au făcut vineri dimi
neață o vizită oficială președin
telui Prezidiului Adunării Popu
lare a R.P.B., Gheorghi. Damia
nov.

k Au asistat Carlo Lucanov, mi- 
"nistrul Afacerilor Externe, Gheor

ghi Culișev și Kiril Clisurschi, 
vicepreședinți ai Prezidiului Adu
nării Populare și Mincio Mincev, 
secretarul Prezidiului Adunării 
Populare, Dimo Dicev, membru al 
C.C. al P.C. Bulgar, șeful sec
ției de politică externă și relații 
internaționale a C.C. al P.C.B., 
M. Tarabanov, locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe, Iordan 
Stefanov, directorul Protocolului 
și Vasil Vasilev, șeful direcției a 
IV-a a Ministerului Afacerilor 
Externe.

In cursul vizitei tovarășii 
Gheorghi Damianov și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au închinat pen
tru prietenia romîno-bulgară.

★
Delegația guvernamentală și 

de partid a R.P.R. a făcut apoi 
o vizită oficială președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, Anton Iugov.

Au asistat Gheorghl Tralcov, 
prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Raico Damianov 
Ivan Mihailov, vicepreședinți 
Consiliului de Miniștri, Carlo 
canov, ministrul Afacerilor 
terne, Dimo Dicev, membru 
C.C. al P.C.B., șeful secției . 
litică externă și relații interna
ționale a C.C. al P.C.B., M. Ta
rabanov, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe, Stoian Pa
vlov, ambasadorul R.P.B. la Bucu
rești, Iordan Stefanov, directorul 
Protocolului Ministerului Aface
rilor Externe

La primirea care a avut loc 
într-o atmosferă cordial-priete- 
nească, tovarășii Anton Iugov și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej au 
rostit urări pentru continua în
tărire a prieteniei popoarelor noa
stre, pentru noi succese in con
strucția socialistă.

★
Tot în cursul dimineții delega

ția romînă a făcut o vizită pri
mului secretar al C.C. al P.C B-. 
Todor Jivkov la 6ediul Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Bulgar.

La vizită au asistat Boian Bîl- 
garanov și Dimitr Ganev, secre
tari ai C.C. al P.C.B.. ministrul 
Afacerilor Externe, Carlo Luca- 
nov, Dimo Dicev și CatLa Avra
mova, membri ai C.C al P.CB.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

★
Vineri dimineață ministrul A- 

facerilor Externe al R.P.R, Gri
gore Preoteasa a făcută o vizită 
ministrului Afacerilor Externe a! 
R.P. Bulgaria, Carlo Lucancv. 
Au asistat Milko Ta-abanov. loc
țiitor ai ministrului Afacerilor 
Externe. Stoian Pavlov, ambasa
dor al R.P. Bulgaria la Bucu
rești, Vasil Vasilev, șeful direc
ției a IV-a din Ministerul Afa
cerilor Externe și Iordan Stefa
nov, directoaul Protocolului Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.P. Bulgaria. Tov. Grigore Prto.

Și 
ai 

Lu- 
Ex- 

al 
po-

din Direcția 
Ministerului Afaceri.

teasa a fost însoțit de șeful sec
ției ceremonialului 
Protocolului
lor Externe al R.P.R., Aurelian 
Belu.

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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m'ne a depus o coroană Ia Mau
soleul lui Gheorghi Dimtrov, 
Muxica militară * ' 
rile de stat ale 
tare Romîce și 
lare Bulgaria.
Gheorghi jDej • 
au depus apoi ci 
imnului eroilor căznți.

★
SOFIA 29 — Trimisul special 

al Agenției Agerpres transmite:
Vineri dimineață la ora 11 de

legația guvernamentală și de 
partid a Republicii Populare Ro

Pe panglica coroanei era Ins
cripția : „Eminentului fruntaș al 
mișcării muncitorești internațio
nale, conducător al Partidului 
Comunist, al ponorului bulgar, 
prieten al poporului romîn. Din 
partea delegației guvernului R.P.R 
și a Partidului Muncitoresc Ro
mm*.

Membrii delegației au păstrat 
un moment de reculegere, după

Sîmbătă 30 martie 1957

Ce meserie să-mi aleg ? Tineretul bucureștean 
se pregătește pentru 

Festival

1 intonat i Raionul Galați 
complect 

cooperativizat

* Au început convorbirile între delegațiile
guvernamentale ale Republicii Populare 
Romîne și Republicii Populare Bulgaria

La 29 martie, orele 16, au început la Consilinl 
de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria con
vorbirile intre delegația guvernamentală a Repub'i- 
cil Populare Romine și delegația guvernamentală a 
Republicii Popuhre Bulgaria.

Din partea romînă iau parte la convorbiri: 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, membru al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P.R. și prim secretar 
al C.C. al Partidului Muncitoresc Romin, Chivu 
Stoica, președintele Consiliu'ui de Miniștri al 
R.P.R., Petre Borilă, vicepreședintă al Consiliului 
de Miniștri al R.P.R., Leonte Răutu, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al Partidului Mun
citoresc Romin, Grigore Preoteasa, ministrul Afa
cerilor Externe al R P.R., Gh. Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului de Stat al Planificării al 
R.P.R., MHiail Roșianu, ambasador extraordinar 

■și plenipotențiar al Republicii Populare Rom‘ne in 
^Republica Populară Bulgaria.

Din partea bulgară iau parte la convorbiri: To
dor Jivcov, membru al Prezidiului Adunării Popu
lare a R.P. Bulgaria, prim secretar al C.C. al Par
tidului Comunist Bu'gar, Anton Iugov. președintele 
Consiliului de Miniștri al R P Bulgaria, Gheorghi 
Tralcov, prim vicepreședinte al Consiliu'ui de Mi- 
niștri al R.P. Bulgaria, Raico Damianov, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, Dimitr Ganev, președintele 
Comisiei pentru afaceri externe a Adunării Popii 
lare a R.P. Bulgaria, secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, Carlo Lucanov, ministrul Afa
cerilor Externe al R.P. Bulgaria, Stoian Pavlov,

xmbasador extnordinx- ți ptenipotcațixr al 
blicu Populare Bulgaria ta Republica Pc 
Romînă

La convorbiri mai participă d.n partea romin*: 
N. Anghel. membru [n Colegiul Ministerelor Comer
țului, Victor lonescu, director in Ministerul Corner, 
tulul. Daniel Simion. consilier in Direcția generală
a Treburilor Consiliului de Miniștri. Cornetul Bog
dan, director in Ministerul Afacerilor Externe; din 
partea bu’gari: Ruși Hristqfov, președintele Co
misiei Planului de Stat Stanco Todorov, ministrul 
Agriculturii și Pădurilor, Jivco Jhrcov. prim loc
țiitor al ministrului Comerțului. Dimo Dicev. mem
bru al C.C al P.C.B.. conducător al secției pentru 
politica externă și relații internaționale a CC. al 
P C.B., Mi’co Tarabanov. locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe. Peko Takov, președintele Uniu
nii Centrale a Cooperativelor. Gheorghi Pav’ov, 
locțiitor al ministrului Industriei Grele, Vasil Va
silev, șeful secției a 4-a din Ministerul Afacerilor 
Externe.

După un schimb reciproc de saluturi tovărășești, 
delegațiile au trecut la analizarea problemelor care 
interesează cele două țări, tntr-o atmosleră deose
bit de cordială șl prietenească a avut loc un schimb 
de păreri asupra unor probleme ale situației inter
naționale actuale și asupra problemelor dezvoltării 
pe mai departe a colaborării reciproce intre Repu
blica Populară Romînă și Republica Populară 
Bulgaria.

Convorbirile continuă.

Citifi în pag. 3-a:
Cuvintârile tovarășilor 

Anton Iugov 
și Chivu Stoica

în r’ea de Î9 martie s-t ter. 
ninat cooperativizarea a gr ic a 1 tu - 
ii ia rakanil Galați. Acesta 

este ce! de-a! cincilea raion din 
regiune și ce! de.al zecelea din 
țară complect cooperativizat In 
prezent 13 627 familii de țărani 
muDcilarî d.n raionul Galați mun
cesc iu 13 de gospodării agricole 
colective. • cooperativă de pro
ducție agricolă cu rentă și 53 de 
întovărășiri agricole, o suprafață 
de peste 45200 ha.

Imbold in munca de transfor
mare socialistă a agriculturii a 
V«tui raion au fost documentele 

P.M.R. din decem- 
Țăranii munci- 

convins că Io;ul 
lor este in marea familie a co
lectiviștilor și întovărășiților ia. 
trucit numai marea gospodărie 
agricolă socialistă le asigură ade
vărata cale spre o continuă creș
tere a bunăstării. Numai in acest 
an au luat ființă 13 roi întovă
rășiri agricole, iar in unitățile 
agricole socialiste existente, ca 
și in cele noi create, s.au înscris 
de bună veie 5.718 familii cu o 
suprafață de pe 
ste 18.500 ha.

Membrii colec
tiviști și întovă
rășiți desfășoară 
acum o intensă 
munca pentru În
tărirea economi
co-organizatorică 
a unităților lor.

.iiMiiMiiwiiaimHmMimiiimiiiiHitmeiiii!miMwiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiitHwiimiiHiiHHiiwiiiiiinniitinw«iiiiiiHiiii»iii'miiiimiiiHiiiiwiiwiiiiiiiiiHiihiiiiiiiHii<'ii«iiiitH’--iiihH-m*‘ '•««'•■‘■i-:- ■ iw- jîL

Pe drept cuvînt se spune des
pre organizația de bază U.T.M. 
din Tufa-Costieni, raionul Dom
nești, că este inima vie și tî
nără a satului. Puternic închegată 
și totdeauna prezentă — prin ute
miștii ei — în cele mai de seamă 
acțiuni, organizația de bază 

►U.T.M este în fruntea tuturor 
treburilor obștești ale satului. 
Nefiind organizație de par
tid aici, utemiștii sint în fruntea 
întregii activități politice, cultu
rale. obștești Iar faptele dovedesc 
că utemiștii știu să muncească 
bine și că prin hărnicia lor dau 
impuls vieții întregului sat.

De lucrul acesta m-am convins 
pe deplin în timpul cît am stat 
în acest sat. dar mai cu seamă, 
mi-am dat seama de ce sînt în 
stare tinerii de aici, atunci cînd 
utemiștii au ținut adunare gene
rală pentru alegerea noului birou 
al organizației de bază.

Darea de seamă — expusă de 
Constantin Șerban, secretarul or
ganizației U.T.M. din Tufa-Cos
tieni, a analizat cu seriozitate și 
simț de răspundere activitatea ve
chiului birou, a organizației în
tregi și a scos în evidență suc
cesele și lipsurile.

Și, în timp ce utemiștii au dez
bătut cu maturitate, cu interes 
problemele, gîndurile m-au dus 
la înfăptuirile lor, pe care le-am 
văzut și aflat la tot pasul.

Despre ce să vorbesc mai întîi ? 
Despre faptul că utemiștii și ti
nerii din Tufa-Costieni sînt frun
tași în campania de însămînțări? 
Despre cele peste 400 de ore de 
muncă voluntară prestate de ti
neri la secarea unei mlaștini ce se 
întindea de-a lungul Argeșului ? 
Sau despre faptul că un număr 
însemnat de tineri din acest sat 
— în frunte cu utemiștii — au 
ajutat în toamna trecută pe co
lectiviștii din Gorneni să însilo- 
zeze peste 10.000 kg. furaje?

Cea mai de preț realizare a lor 
însă o constituie succesele obți
nute de ei în cooperativizarea a- 
griculturii. Munca vie. plină de 
răbdare și perseverență dusă pen
tru lămurirea țăranilor muncitori

Fruntașii satului
de către cei 48 de utemiști, e grăi. însemnări pe marginea
4 a—• w ...el ca„0 a lAF |

adunării generale 
de dare de seamă și 
alegeri a organizației 
de bază U. T. M. din 

satul Tufa-Costieni, 
raionul Domnești

toare in acest sens. Datorită lor. 
multi țărani muncitori și au 
schimbat viata îfltelegind în cele 
din urmă, care sînt marile avan
taje ale lucrării pămîntului în co
mun.

In cele cîteva rînduri care ur
mează, am să exemplific — cu 
fapte și cifre — spusele mele.

In 1956. toamna, 13 utemiști — 
în frunte cu secretarul și 7 capi de 
familie, cărora li s-au alăturat 
încă 36 de țărani mai vîrstnici — 
au făcut cereri și au pus temelia 
întovărășirii tineretului, l-au dat 
numele 
Roaită. A 
adevărată 
gul sat.

Dar cel __
pentru utemiștii 
Tufa-Costieni c 
tr-un timp relativ scurt, ei au reu
șit să consolideze întovărășirea. 
Astăzi, 220 de familii cu aproape 
200 de hectare de pămînt, numără 
tinăra întovărășire.

Exemplul personal al utemiști- 
lor a stat și stâ la baza tuturor 
acestor realizări.

...Sita Sima, Nicolae Gîjilă și 
Ion Coman au fost primiți de cu- 
rind în U.T.M. Bucuria împlinirii 
acestui eveniment de seamă din 
viața lor, a aprins în același 
timp in ei dorința de a face ceva 
deosebit. Și, sfătuindu se din vre
me intre ei. au hotărit un lucru : 
să-și lămurească părinții să intre 
in întovărășire Zile de a rindul. 
cei trei se intîlneau. iși spuneau 
păsurile și constatau ce au obți
nut pe această cale. Se sfătuiau 
apoi cu secretarul UTM. și în
cepeau din nou cu migală, cu 
rivnă cea mai „delicată" activi
tate : aceea de a-i face pe părinți 
să înțeleagă care este drumul lor 
spre viata cea adevărată. Sigur 
că n-au lipsit momentele de cum
pănă și deznădejde. Nicolae Gijilă

avut cu mama lui discuții a-

eroului ceferist Vasile 
fost în ziua aceea o 
sărbătoare în între-

mai concludent fapt 
i și tinerii din 
este acela că în-

a___ —-------- - -
prinse. Cumpătat cum e din fire 
însă, el a avut și răbdare. Zi de 
zi a cules fapte și exemple din 
viața întovărășiților și le-a a- 
dus ca argumente mamei lui. O- 
dată însă, era să răbufnească. Se 
gîndea la faptul că părinții Siței 
Sima și ai lui Ion Coman au pro
mis că vor intra în întovărășire.

„Dar eu, eu prin ce dovedesc 
organizației că sînt demn să in
tru în rîndul utemiștilor ?“ ț- se 
întreba el, frămîntîndu-și mintea.

Frămîntările lui n-au fost za- 
darnice. Ele au luat sfîrșit într-o 
bună zi, cind taică-su, venind a- 
casă, i-a spus hotărit:

— Nicolae, gata 1 Mîine fa
cem cererea și noi.

Mama a tăcut. A oftat apoi și a 
îngăimat :

— O facem...
E greu de știut ce sentiment^ 

au înfiorat în acele clipe făptura 
tînărului.

în preajma primirii lor în 
U.T.M., cei trei prieteni au înmî- 
nat secretarului cererile de intrare 
în întovărășire, semnate de părin
ții lor.

Intîmplărî ca acestea s-au mai 
petrecut în Tufa-Costieni. E demn 
însă de relevat faptul că odată 
cu intrarea celor trei tineri în în
tovărășire, s-a schimbat situația 
și în activitatea organizației de 
bază U.T.M. din sat. S-a schimbat 
în sensul că. după alegerea nou
lui birou, organizația aparține în-

ne comunică 
ci la exploatările combi- 

:arboni;er din Valea 
iotul minier Ba iotul*, 

Truetul minier „Bsiia Mare* Exploa
tările Comdnefti, Cimpulung-Muscel se 
fac angajări de muncitori pentru lucru 
in mine.

Pentru trimestrul 11 al anului cu
rent la aceste întreprinderi numărul 
de muncitori noi necesari este de cir
ca 4000.

Ccndijiunile angajării sini: dorito
rul trebuie să aibă 18 ani împliniți și 
să obțină certijicat medical prin care 
să dovedească că este apt pentru mun
ca solicitată. Odată angajați, munci
torilor li se oa asigura cazare și hrană 
contra cost. La întreprinderile miniere 
ei au posibilitatea să se califice ca 
ajutori de mineri și mineri prin cursu
rile de calificare la locul de muncă cu 
durata de 6 luni sau prin școli miniere 
cu durata de un an, Ciștigul se rea
lizează pe baza încadrărilor obișnuite 
și a acordului.

Solicitanții se pot adresa la unitățile 
mai sus amintite.

Vineri după amiază la Casa de 
cultură a studenților a avut loc o 
adunare a tineretului din Capi
tală.

Tov. Dumitru Bejan, prim-se* 
cretar al Comitetului orășenesc 
București al U.T.M., a prezentat 
programul de acțiuni ale tinere
tului din orașul București orga
nizate în întîmpinarea celui de-al 
VI-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților de la Mos
cova. Aceste acțiuni au ca obiec
tive ridicarea la un nivel mai 
înalt a mu-ncii organizațiilor 
p.T.M. și creșterea influenței lori 
în rînd-urile tineretului, mobiliza- 
rea tineretului la creșterea pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost, îmbunătățirea 
muncii în rîndurMe tineretului stu
dios și școlăresc, ridicarea la un 
nivel mai înalt a muncii politice, 
cultural-artistice și sportive, cît 
și participarea mai activă a ma
selor largi de tineri la munca de 
folos obștesc. Toate acțiunile ce 
se inițiază și se organizează cu 
acest prilej, se vor desfășura în 
cadrul unui Festival al tineretului 
din orașul București, care se va 
desfășura în trei etape. Prima 
etapă va avea loc între 15 martie 
și 15 iulie și prevede printre al
tele o serie de lucrări pe care le 
vor executa tinerii din Capitală, 
în vederea înfrumusețării orașu
lui lor. Pe tărîmwl activității cul
turale și sportive, în prima etapă 
a Festivalului tineretului din ora
șul București, formații artistice de 
tineret vor da spectacole în între
prinderi și instituții, se vor al- 
cătui formații, de tineri sportivi 
care vor participa la Spartachia- 
da de vară a tineretului, se voi 
organiza întreceri pentru cel mai 
frumos dap trimis la Festival.

A doua etapă se va desfășura 
între 15 iulie și 5 august. în a- 
ceastă etapă vor avea loc mani
festări culturale și sportive Î3 
cadrul cărora vor fi selecționare 
formațiile fruntașe din raioane 
pentru Festivalul tineretului ce va 
avea loc pe Capitală între 5 și 11 
august. Etapa a treia se va des
fășura în ultimele zile ale Fes
tivalului de Ia Moscova, cu care 
prilej vor avea loc mari întreceri 
între organizațiile raionale U.T.M., 
se vor organiza serbări cîmpe- 
nești, demonstrații sportive, car-

' navale.

ia jos. Cind te gindești la mineri, ești 
ir tm tentat să țj-i imaginezi ca pe niște 
ța. ia- oameni voinici, inalți. cu spate lat 
«meat și miini vinjoase. Acum, ciad îi ai 
m ac- io fată, cind u privești cum mun
că as- cesc, iți dai seama că nu-i nevoie 
eo de- să fii așa ca să îmbrățișezi meseria 
ajuns, de miner. Trebuie însă să fii sănă- 

etri a- tos, să ai voință și dorința de a 
. munci, dibăcie și spirit de organi-

zare. Numai dacă vei 
v avea aceste calități te 

vei deprinde cu mun
ca în subteran.

Dar încă nu-i cu
noaștem prea bine. Ci
ne sînt îndrăzneții care 
scormonesc adîncul? Ci
ne sînt oamenii prin 
mîinile cărora trec zil
nic tone de cărbuni ? 
Ce doruri, ce nădejdi, 
ce visuri îi călăuzesc?

.win sectorul IV B 
— sector al tineretu
lui — conduce munca 
unei brigăzi utemistul 
Alexandru Furo. îm
brăcat în hainele de 
lucru, cu cizme și șap
că de miner; aproape 
că nici yu-i distingi 
virsta. Fața-i surîza- 
toare și mișcările iuți, 
dar sigure, i-o trădează 
însă.

Alexandru Furo, fiu 
de țăran din comuna 
Vălcăul de Jos, regiu
nea Oradea, lucrează 
la mina Lupeni din a- 
nul 1949. Părinții Iui ar

fi vrut să-1 facă tăbăcar. A fost timp 
de trei ani chiar ucenic pe lingă 
o tăbăcărie, dar după aceea, în 
1948, s-a întors acasă. Cîtva timp 
a ajutat la treburile gospodărești. 
Ce putea însă să facă în sat ? Pen
tru cît pămînt aveau, brațe de 
muncă erau destule.

într-o duminică, Alexandru a ie
șit prin sat. în centru, cîțiva flă
căi și fete erau adunați la sfat cu 
un drumeț în straie deosebite de 
ale celorlalți. S-a apropiat și el. în 
mijlocul flăcăilor se efla minerul 
Iosif Macroi, venit în concediu.

w.E vremea cînd minerii intră 
în șnt La această ori, in galeriile 
minei Lupeni e o mișcare necon
tenită. Mersul minerilor e iute. 
Ținta precisă. încet-încet, începi 
să te obișnuiești cu liniștea și în
tunericul, întrerupte rar de claxo
nul unei locomotive de mină, de 
apariția unor lumini.

Am străbătut o bucată bună din 
galerie. La o răscruce, liniștea ne-a 
fost tulburată de an huruiL De sus, 
dratr-«n abataj, cărbunele alunecă 
șuvoaie, cu ajutorul benzii trans
portoare, in vagonete.

Lrcăm în abataj. Din depărtare, 
în semiobscuritatea abatajului, dis
tingi doar citesa mișcări. Cu cît 
te apropii, figurile oamenilor în
cep să se contureze. Ca douâ 
sein tei în beznă, doar ochii stră
lucesc, zîmbind pe fața inegrită.

CORNELIA BĂNCILĂ

In întâmpinarea Festivalului

Io- 
privi

primăvară

tovărășirii agricole „Vasile Roai- 
tău și nu satului, pentru că nu
mai doi utemiști au rămas în a- 
fara întovărășirii.

Așa stînd lucrurile, utemiști: 
Tudorache Constantin și Stoica 
Vasile duc în prezent o susținută 
muncă de lămurire în sînul fami
liilor lor. De altfel ,el au asigu
rat organizația că în curînd vor 
fi alături de ceilalți întovărășiți.

★

Dar să revin la adunarea ce 
alegeri. Darea de seamă, discuții
le purtate de către tineri au scos 
în evidență că organizația U.T.M 
din Tufa-Costieni are la activ un 
bogat mănunchi de realizări Fap
tul că în acest sat utemiștii sînt 
cei ce desfășoară o activitate rod
nică, a fost relevat prin exemple 
vii în dezbateri. Dar, tot tinerii au 
fost aceia care au scos în relief 
și unele lipsuri existente în acti
vitatea organizației. Una dintre 
cele mai evidente o constituie 
slaba activitate a cercului politic 
U.T.M. Propagandista cercului, 
utemista Grigore Ioana, a fost pe 
bună dreptate aspru criticată in 
adunarea generală. Ea nu numai 
că nu se pregătește temeinic pen
tru dezbaterile din seminarii, dar 
pînă în prezent n-a predat decît 5 
lecții. Deși a cunoscut acest lucru, 
vechiul birou al organizației n-a 
luat nici o măsură pentru îndrep
tarea situației.

Tovarășul Dan Nicolae, instruc
torul de partid al raionului Dom
nești le-a fost și le este utemiș- 
tilor și tinerilor din Tufa-Costieni 
un sprijin prețios în toate acțiu
nile lor. Conducerea organizației 
însă nu i-a cerut sfatul și ajuto- 
rul în această privință niciodată.

Comitetul raional U T.M. Dom
nești și, în primul rînd instructo
rul Nicolae Gheorghe, n-au luat 
nici ei măsuri eficace pentru îm
bunătățirea calității învățămintu- 
lui politic. Munca de educație co-

nrjmsta a tine
rilor e sporadi
că. insuficientă. 
E păcat că ase- 
menea tineri 
destoinici' stnt 
lipsiți de cunoș
tințe care le-ar 
îmbogăți expe
riența, le-ar spo
ri avintul 
le-ar netezi 
mai mult 
mul spre
frumoase înfâp-

A fost ales un 
nou birou al or
ganizației de 
bază U.T.M. din 
satul Tufa-Cos
tieni, raionul 
Domnești, 
dintre cei 
buni tineri 
candidatul 
partid Constan
tin Șerban și 
utemistul Costel 
Cristea — au 
primit din nou voturile și încre
derea utemiștilor.

Nicolae Gîjilă, Ivan Hie și 
Stela lordache fac acum și ei par
te din birou. în fruntea utemiști
lor, a întregului sat putem spune, 
se află cinci dintre cei mai des
toinici tineri. Dacă ei vor ști să 
insufle utemiștilor și tinerilor și 
in viitor un și mai viu interes 
pentru toate problemele actuale 
din viața oamenilor, vor duce sa
tul lor în fruntea raionului. Dacă 
utemiștii din Tufa-Costieni, în
drumați și sprijiniți de Comitetul 
raional U.T.M. Domnești și con
duși de către activiștii comitetului 
raional de partid, vor munci cu 
și mai mult temei, vor realiza 
ceea ce și-au pus în gînd : coo
perativizarea întregului sat.

NICOLAE BARBU 
Corespondentul „Scinteii“ 

tineretului" pentru regiunea 
București

Cînd inginera Ana Weisen- 
berg a desfășurat cu o mișcare 
ușoară balotul unei noi țesă
turi, desenul fin și elegant care 
mi s-a înfățișat mi-a amintit 
de conturul frunzelor firave de 
liliac, ce scăpaseră poate cu cî
teva ceasuri mai înainte din în
chisoarea strînsă a mugurilor.

— Este ultima noastră nou
tate — spuse zîmbind ingine
ra — și-și plimbă privirea pe 
strălucirea metalică a țesăturii.

Dacă cu sute de ani în ur
mă, în mînăstiri, se făceau 
odăjdii și țesături cu fir de aur, 
astăzi am întîlnit, poate cîteva 
ceasuri după ce ieșise din răz
boiul mecanic, țesătura aceasta 
cu fir metalic și fir de mătase 
vegetală. Dar spre deosebire de 
vechile țesături, aceasta este 
moale, catifelată și numai stră
lucirea florilor trădează pre
zența firului de lame.

M-am interesat de numele 
noii țesături și, spre surprinde-... ............—

rea mea, ingi
nera a ridicat 
din umeri:

— Cred că ar 
trebui să-1 în
trebăm pe crea
tor, inginerul 
Ștefan lonescu. 
Eu am înregis
trat țesătura sub 
un număr, dar 
denumirea...

In biroul său, 
inginerul 
nescu ne 
o clipă încurcat, 
apoi roși ușor, 
zîmbind parcă a 
scuză :

— Hm I La 
asta nu m-am 
gîndit. Și știi, 
tovarășă Wei- 
senberg, vroiam 
tocmai să vin la 
dumneata ca să 
tăiem cuponul 
de 5 metri pen
tru festivalul 
modei. Expedi
tor — „Mătasea 

Populară“ — București. Și nu
mele țesăturii ?... Orice s-ar 
spune, creatoarele maramelor 
au mult mai multă fantezie 
pentru denumiri. Dar, știți ce ? 
Hai s-o botezăm 1 Bunăoară, 
„Brocat-lame**. E o denumire 
serioasă, nu ?

Așa a fost denumită noua țe
sătură, care astăzi este expedia
tă la Moscova, la Festivalul in
ternațional al modei.

Printre altele reținusem și 
cîteva cuvinte ale inginerului, 
spuse mai mult întîmplător, și, 
după ce am urcai două etaje, 
mă aflam în biroul creatoarelor 
de modele.

O agitație febrilă, vorbe în 
șoaptă, peneluri și borcănașe cu 
culori de toate nuanțele — a- 
ceasta este caracteristica ace
stui loc de muncă.

Ați văzut cum se pictează pe 
pînză ? Dacă ati merse la „Mă
tasea Populară1* ați înțelege cită

răbdare, migală și talent se as- 
cund în modele pe care le ad
mirați în magazine. Și dacă a- 
ceste modele, cu culori atît de 
variate și nuanțe armonios îm
binate, sînt imprimate cu ajuto
rul unui sistem de tipare, de 
data aceasta le-am surprins pe 
creatoare pictînd florile direct 
pe țesătură. Pe voalul subțire 
ca o pinsă de păianjen penelu
rile aștemeau culori cu o pre
cizie și finețe, pe care nu știu 
dacă le-ar fi putut executa vreo 
mașină.

Acestea erau maramele.
— Acum creați modelele care 

apoi vor fi imprimate în serie ? 
— am întrebat eu, surprinsă de 
migala cu care se lucra.

— Modelele acestea nu se 
pot imprima — mi-a răspuns 
Zenovia Șerban — pentru că 
au pigmentații atît de fine și 
combinații atît de subtile de 
culori îneît mașinile rămîn ne
putincioase.

— Dar, în cazul acesta, lu
crați foarte mult pentru o ma
ramă, care într-adevăr nu ara 
rival

— In 3—4 ore terminăm de 
„imprimat** o bucată — mi-au 
răspuns aproape în același timp 
Zenovia Șerban și Lidia Hann. 
Dorim să lucrăm totul artistic, 
nentru că maramele acestea le 
facem pentru Festivalul Mon- 

contri-
fa r__ _
dial de la Moscova. E 
buția noastră.

Pentru Festival, cele 
creatoare de modele — 
Stăpînu, Lidia Hann, __ ....
Pîrlea și Zenovia Șerban își vot 
trimite o fărîmă din munca și 
talentul lor, ca o solie peste 
sute și sute de kilometri.

Și parcă vedem înaintea 
ochilor o negresă din Haiti sau 
o tînără din îndepărtata Aus
tralie înfășurîndu-și în jurul gî- 
tului frumoasele marame romî- 
nești, cu denumiri pline de fan
tezie : „Primul vals”, „Serena
da florilor'*. ..Crine înverzit”, 
„Vis de primăvară”.

RODICA NEDELEA

patru 
Emilia 
Elena
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* „Misiunea poetului* — „RuțL 
ne glnditorului care se mutilează 
Și pleacă asemenea unui clntăref 
inutil Prin poarta cetifii sale*.

.Jdonte au penseur qui se
mutlîe 

„Et s-en vait chanteur innu- 
tile 

„Par la porte de sa cite. *

ate m vechile șabloane ale unei 
loezii care n-a existat în istoria

rail ^7 i, aș adăuga un al

Trebuie să mărturiseac,
dragii mei, că ^eziile publicate 
de voi în ultima vreme mi-au dat 
foarte mult de gîndit. Numai a- 
ceastă mărturisire și cred că ar 
fi de bun augur : ce lucruri mai 
frumoase poate dori poetul^ de
cît ca versul său să găsească re
zonanțe în sufletul cititorului, sa 
capete loc în conștiința lui, să 
dea naștere unei întregi proble
matici care să pună stăpînire pe 
gîndirea lui?!

Gv mine, drept să vă spun, ați 
reușit perfect. V-am'înțeles per
fect Și pe dumneata George — 
fcâdu Chiroviei du ,.Podoabe pen
tru sufletele semenilor", și pe
dumneata, Aure! Storin, cu
„Poarta universului" și, mai ales 
pe dumneata, fiindcă sîntem a- 
mici, Rusalin Mureșan, care pu
blici în același număr din „Ga
zeta literară" poezia „Cărbunii**... 
v-am înțeles perfect scopul ur
mărit și țin să vă felicit. In sfîr- 
șit, negru pe alb, ați făcut do
vadă că fără ideie poetică nu 
poate exista poezie, că degeaba 
reclamă unii îndepărtarea de rea
litate pentru obținerea poeziei a- 
devărate căci ceea ce iese, vor
ba lui Nicuță Tănase „e vax“. 
Ați demonstrat aceasta cum nu 
se poate mai clar și mai bine, 
Țâră teoretizări înalte și prețioa
se, fără articole analitice întinse 
pe coloane și împodobite cu aste
riscuri, chiar fără nici un fel de 
comentariu. Ați publicat, fiecare, 
cfte o poezie; și, încă, fiecare, 
cite o poezie scurtă. Despre ce e 
vorba în ele ?... Indiferent ! 
ne interesează nici pe noi, 
cum nu v.a interesat nici pe

Poate că veți veni și îmi 
atrage atenția : „Stai domnule, 
că noi n-am publicat poeziile 
noastre din spirit de frondă, pen
tru a demonstra ceea ce spui 
d-ta. ci le-am publicat pur și 
simplu ca poezii, ca opere ale 
noastre!14 Aveți tot dreptul s-o 
faceți. Atunci, mie nu mi-ar mai 
rămîne decît să-mi cer scuze 
pentru confuzia făcută și să caut 
să mă justific.

Expun aici un punct 
pur subiectiv, nu vă 
să mă ascultați, sau, 
tis, să mă citiți: Pot 
am ajuns într-adevăr să 
poezie în momentul cînd am a- 
juns să descopăr în poezie ceea 
ce găsea rezonanță în mine, 
ceea ce îmi dădea de gîndit. 
($tlu că într-un fel, mă repet, 
dar n-am ce-i face). Ei bine, toa
te trei poeziile voastre m-au fă
cut să mă gîndesc la inutilitatea 
unor asemenea poezii ostentativ 
anacronice. Deci, dacă aș fi fost 
elev și ar fi trebuit să răspund 
profesorului la întrebarea : „Ce 
a vrut să spună poetul în aceste 
versuri ?“ eu m-aș fi gîndi-t la 
sensurile simbolice și sugerante 
pe care le are poezia și aș fi 
răspuns : „In aceste- versuri poe
tul a vrut să. spună că n-are nici 
un rost să scrii așa". Scuzați-mâ, 
așâ aș ff răspuns. Pentru că nu 
găsesc justificarea pentru trei 
Oameni tineri care vin din reali
tatea noastră $1 există în reali
tatea noastră (mai mult decît 
atîta : există ca oameni cu o sen
sibilitate deosebită, apți de a în
registra nu numai senzațiile pe 
care le înregistrează fiecare, ci 
și altele, mult mai fine, mult mai 
puțin perceptibile), să evadeze în

ta te 
poe- 
literaturii decît ca încercare 
isbtfcită, Aici, aș adăuga ut 
patrulea nume, cel al lui V. Ni- 
corovici care, sub pavăza aproa
pe ireală la el a temei: lupta 
pentru independență din colonii, 
reînvie poezia nostalgiilor după 
regiuni tropicale nici odată vizi
tate, și a sonorităților de pla- 
nisfer. Poezia lui începe, conti
nuă și s« termină cu exclamația 
de neînțeles : „O. Kenia, Kertia, 
Kelimanjăr 1 E de neînțeles pen
tru că nu are în poezie alt rost 
dețît sonoritatea. Kenia e un 
munte vulcanic în Africa orien
tală, Kelimanjar e un alt munte

să chibzuiasca mai bine : 
„Ăsta trebuie luat cu foarte mul
tă atenție; s-ar putea ca, din 
tricina lui, totul să dea greș !

•ar o Voce mai puternică decît 
această îndoială strigă înlăuntrul 
lui Pascu : „Nu, nu va da greș! 
Cum o să dea greș!? Așa ceva 
riu se poate. Nu se mai poate; e 
imposibil ! Va merge totul stru
nă !“... Privirile lui se ridicară 
triumfătoare: „Da, va merge to
tul strună, veți vedea voi !..." și 
rămaseră așa, ațintite într-un 
punct fix... Daf, la o vreme, lu
ciul lor parcă începu să dispară. 
Un joc nedecis de lumini se pe
trecu pe irisul de culoarea chi
hlimbarului.^ Dar dacă va da 
greș ?“ se întreba iafiși Pascu...

(onirafl pocii
din același masiv. Tradudndu-1 în 
geografia noastră, versul lui Nl- 
corovici pe care, după rezonan
ță, l-ai crede încărcat de sensuri 
misterioase, ar suna cam așa :

O, Ceahlăul, Ceahlău] și Pădu
chiosul !

Pentrn că nu e meseria mea 
să procedez la ample disecții de 
vers și să trag din asta 
zii, și, mai ales, pentru 
ddri ca, în legătură cu 
ciudată evadare a unor
poeți spre banalul unor șabloane 
învechite, sâ-și spună cuvîntul 
și critica literară, mâ voi mulțu
mi să vă întreb dacă v-ar place 
să citiți o asemenea schiță :

a- 
ci 

toate privirile se îndreptau asu- 
pra lui. căută să se așeze cît mii 

repede. Așa, așa, uitați-vă — 
gîndi el — o să vedeți voi; toți 
o să vedeți!... Dacă n-o să vă 
placă să nu-mi spuneți mie pe 
nume I... Mulțumit că-i va aran
ja pe toți atît de bine îneît să-1 
țină minte toată viața, privi din 
nou sala largă deasupra căreia 
plutea o lumină cam galbenă; 
din pricina asta, și cele vreo 
cîteva zeci de fețe ale oamenilor 
păreau galbene. Privirile ochilor 
lui ironici, răutăcioși, se opreau 
asupra fiecăreia în parte cerce- 
tînd-o cu un interes și un amu
zament atît de ciudat îneît era 
imposibil să nu întrezărești la el 
machiavelica pregătire pe care o 
făcea. Directorului, îi studia în 
special buzele groase care se în
chideau și se deschideau rar ros
tind răspicat cuvintele; pe ingi
nerul șef îl surprinse tocmai cînd 
își nota ceva și, era atît de atent 
și de conștiincios în ceea ce fă
cea îneît lui Pascu îi veni să 
rîdă : „Ia uite, săracu’! Dacă ar 
știi...“. In schimb în fața ochilor 
verzi și cam șireți ai contabilu
lui șef, simți nevoia să se-ncrun-

întîi îl cuprinse moleșala unei 
deziluzii, apoi, aceasta se trans
formă în ciudă, în ură chiar 1 
Câtă crunt la toti cei din sală; 
la director, la inginerul șef. la 
contabilul șef, la șeful serviciu
lui planificare și la... da, și la 
șeful personalului... Ei. cum de-l 
omisese plnă acum pe acesta ?.„ 
la uite ce prostie era să facă 
Păi, sigur că da, așa... bine-nțe- 
les că.. Ha. ha, ha 1 Ce.o să mai 
ridă!_. Sigur, sigur. sigur 1 
Merge 1 Ura I... Cu febrilitate în 
ochi. în nări, în tremurui buze
lor, reconstitui în minte totul, 
plnă la cel mai mic amănunt, puse 
la punct unele lucruri care plnă a. 
tund i se păruseră nerezolvabile, 
găsi chiar o soluție care-l ajuta 
și-I ușura extrem de mult— Ce 
mai, era in culmea fericirii 1 Cele 
vreo dteva zeci de persoane n-a
veau decît să-I privească, să-l pri. 
vească tot mai atent, tot mai cer
cetător... Așa. așa 1 Veți vedea 
domniile voastre 1 Și se ridică să 
plece chiar înainte ca președinte
le comitetului sindical să încheie 
adunarea. La director, se mai uită 
o dată și-I făcu din cap un mic 
semn de salut.

Ajunse acasă și. în timp ce se 
desbrăca se uită în oglindă : cine 
mai era ca el in vinerea aceea l._ 
Dar, pentru că tot ceea ce chib- 
zuise nu putu să pună în aplicarr 
decît a doua zi, adică sîmbătă, 
schița noastră se termină aici.

★

Ei bine, ce credeți despre acest 
balon de vorbe și de pseudo-ln- 
tîmplări ?...

Este evident că schița pe care 
v.am oferit-o mal sus nu are ni-

mic de comunicat cititorului, nu?... 
Atunci, de ce în poezie ne-am 
putea permite așa ceva ? Pentru 
că hâina, suprafața, sint mai da 
efect în poezie și pot distrage a- 
tenția redactorului de la inexis
tența fondului ?... Mă rog, a re
dactorului, se poate, a cititorului 
in nici un caz. Poet fiind cel 
care prin versul său transmite 
un sentiment Ș> emoționează, ci
titorii noștri, oameni care produc, 
care realizează ceva, n-ar putea 
considera ceea ce faceți voi nici 
avangardism, nici măcar teribi
lism, ci pur și simplu „lipsă de 
calificare profesională". Căci ce 
altceva a putut da naștere unor 
astfel de versuri care nu spun 
nimic :

„Fluturi mari de-ntuneric
în aer vibrau, 

Fete multe etntau pe un deal, 
Toamna, cineva alunga cocorii 

și ei plecau, 
Iarna, teii mă priveau cu ochi 

de cristal”.
(„Podoabe pentru sufletele se

menilor").
Sau unor versuri închinate ac

tualei pobleme a „codrilor năs- 
cu(i cu atîtea ere-napoi” ce „re
nasc prin noi, contemporani cu 
noi" („Cărbunii").

Cum de a apărut această 
sadică dorință de a depune 
un . efort cît mai inutil, toc
mai la oameni ai generației 
noastre tinere ?l Cum e posibil 
să omiteti, sau, poate, cine știe, 
să nu cunoașteți lupta pe care 
generația dinaintea noastră, prin 
cei mai buni reprezentanți ăi ei. 
a dus-o și o duce pentru a găsi 
artei sensuri cît mai precise, cît 
mai clare, cîf mal apte să ex
prime bogăția de idei ?

Măcar în urma concluziilor pe 
care le-au tras prin propria lor 
experiență oameni care la în
ceputurile lor literare nu au avut 
nici pe departe condițiile noastre 
materiale și ideologice, ar trebui 
să cădeți și voi puțin pe gînduri.

Și, dacă nici așa, cel puțin ci- 
tindu-1 pe Victor Hugo, autor in
clus obligatoriu în programa a- 
nalitică a tnvătămintului mediu. 
Permiteți-mi să vă citez doar 
trei versuri din poezia Iui inti
tulată „Mission du poete".

In încheiere, vreau să fac o pre
cizare: Tonul pe care II au aceste 
rînduri ar putea face impresia că 
e „cam de sus“. Credeti-mă. n-are 
cum să fie ața. E numai un ton 
contrariat: am impresia că vreți 
să faceți din poezie altceva dectt 
ceea ce se cade.

Neaplecate steaguri
Neaplecate steaguri ale credinței mele 
cu purpura săltată a măreție-n vînt, 
plecați-vă spre mine mătăsurile grele 
sub umbra lor curată să laud și să cint 
Ci, să se umple alții de toamnele amare 
și de femeia pală cu părul de tutun, — 
mie mi-i dată cinstea de-a spune în cîntare 
cum prinde tinerețe acest pămînt străbun.
Cum la Borzești stejarul lui Ștefan Vodă ține 
electrică lumină pe frunze de oțel, — 
și cum orezul suie din bălți pe la Rovine 
și cum tractorul trece movila lui Burcel.
Tot ce-i străvechi și umbră-a istoriei-n țară 
sub nouă frumusețe e parcă mai de preț, — 
Oituzul sub secară mai viu se înfioară 
și-arată Mărășeștii mai dalbe frumuseți.
Neaplecate steaguri ale eredinții mele 
cu purpura mătasei nehodinită-n vînt 
Sînt fiu acestor plaiuri bătrîne și, cu ele, 
întineresc și laud și mă ridic și cint

Pa fer a
Pe un țanc de sttncă forfecată 
o semeafă pajeră stătea 
stăptnind întinderea carpetă.
Iată, fraților, emblema mea: 
pafera aceasta, mare, vie 
pe un vtrf de munte poposind 
calmă. Intre tarea azurie 
fi intre zăpada de argint.
Toate pajerele din coroane 
ți din steme vechi tmpărătețti 
puse lingă alte lighioane, — 
sint hilare, le dispretuiețti.
Mor coroanele pontificale, 
stemele tmpărătefti apun, 
se-aburesc coroanele regale 
desmierdate de-al uitării fum, 
purpura mantiilor auguste 
sceptrul greu ți luciu ți solemn, 
pier mucegăite ți vetuste 
la al revoluțiilor semn.
Numai pajera aceasta vie 
care-a poposit pe-un țanc zimfăt, 
nu Iți stinge simplă măreție 
azi cînd e poporul împărat.
Luminată de înaltul astru 
pajera frumoasă îmi părea 
stemă-n steagul cerului albastru 
Iată, fraților, emblema mea.

Ion Brad

unui cîntec vechi
Un cîntec vechi ? 
Iubirea nu e nouă 1 
De mii de ani
Cu ploi de aur plouă, 
Cu ploi de foc, 
Noroc și nenoroc, 
în inimă, adine,
De mii de ani.

Securea lunii
Și acuma taie 
In sufletu-mi încins
De vîlvătaie,
Să picur strop cu strop 
Imens potop
De fulgerări ce-n cîntec 
Se preschimbă.

Cu-aceiași ghimpi 
Mă răstignește rugul, 
Impiîntă-n mine 
Gelozia plugul, 
Mă-mbăt cînd teii-și 
Numără cerceii, 
Cînd bucuria-și saltă 
Iezii iuți.

Cîntare veche ?
Totuși cît de nouă I 
Același soare
Rtde-n altă rouă. 
Aceiași lună 
Dulce mătrăgună 
tnfiorează noaptea 
Alți iubiți.
Grăuntele
Ascuns în noi e altul — 
Nu moare-n beznă
Ci sărută-naltul, 
Aprinde sori 
Cobzari rătăcitori 
Să-i etate veșniciei 
La ureche.
Nici îndoiala
Nu ne fringe gîtul — 
Tu: rîs de diamante 
Eu : tot posomoritul, 
Noi: amîndoi
Mid continente noi 
In largul omenirii 
Sbudumate.

In fotografie: o scenă dintriin spectacol cu această piesă. ><

Editura Cartea Rusă (vol I)
Volumul de „O- 

pere alese" al Verei 
Inber ne familiari
zează cti proza unei 
scriitoare sovietice cu
noscute la noi mai 
ales prin poezia sa 
militantă. Schițe și 
povestiri scrise în de
curs de două decenii, 
mare parte din ele 
avînd caîacter de 
confesiune, dau ima
ginea evoluției Verei 
Inber ca scriitoare și 
poate chiar a concep
ției sale de viață.

Fără îndoială că 
una din cele mai im
presionante bucăți cu
prinse în volum este 
amănunțitul jurnal 
din Leningrad („A- 
proape trei ani") cu- 
iprinzînd însemnări 
scrise sobru, vădind 
preocupare nu atît 
pentru frumusețea li
terară cît pentru re
darea întocmai a a- 
devărului istoric. în
cercările de uii tra
gism sfîșietor su
portate de locui
torii orașului-erou în 
timpul blocadei, sînt 
consemnate de au
toare? fără pate
tism, cu simplitatea 
omului deprins de 
împrejurări grele și 
de conștiința datoriei 
sale să rabde totul 
cu bărbăție. Opti
mismul — de asemeni 
reținut, neostentativ 
care străbate acesie 
pagini face din ele 
nu numai o pledoa
rie pentru apărarea 
vieții pașnice a oa
menilor lumii (mulți 
din ei sînt zguduiți 
desigur, aflînd din 
jurnalul Vetei Inber 
ce au însemnat în 
fapt ororile atacului 
fascist asupra popo
rului sovietic) ci și 
un modest imn în-

chinat patriotismului, 
credinței tenace în 
Victoria finală și ho- 
tărîtii de a luptă pînă 
la capăt.

Dat cel mai de 
seamă loc în proza 
Verei Inber îl ocupă, 
evident copiii, lumea 
lor sufletească de 
care scriitoarea se a- 
ptopie cu gingășie de 
mamă și cu respect 
totodată. In Chipurile 
micilor eroi din schi
țele și povestirile cu
prinse în volum se 
răsfrîng cel mai clar 
prefacerile aduse de 
revoluție în viața oa
menilor sovietici, noua 
lor concepție despre 
lume. Copiii din pro
za Verei Inber au o 
curiozitate lacomă 
pentru toate fenome
nele — nu numai 
pentru cele din ime
diata apropiere — și 
contaminați de pa
siunea pentru știință 
a celor vîrstnici, ra
ționează „științific" 
într-un mod înduio
șător de comic. Mi
cul David („Prietenul 
meu David") iritat de 
formulările vagi în* 
treabă brusc ce sens 
are cuvântul „de
mult" : „Ei, cît de 
demult ? Cînd buni
ca era maimuță sau 
și mai demult ?" 
Ceea ce nu anihi
lează nicidecum far
mecul naivității copi
lărești, micuții avînd 
un fel al lor propriu, 
uneori poetic, de a 
prelucra datele știin
țifice. O frază spusă 
de vîrstnici cu pri
vire la schimbarea 
timpului „Se depla
sează axa pămîntu- 
lui" („Nu plînge, 
Ninel !“) capătă în 
imaginația copiilor un

sens propriu, concret 
și ei își încordează 
auzul ca sa prindă 
scîrțîitul axei pamîm 
tulul, gustă stropii de 
ploaie ca sa se con
vingă daca provin 
din revărsarea marilor 
etc.

Copiii trec și ei, 
în momente istorice 
grele, prin încercările 
celor mari, transfor
marea lor manifestîn- 
du-se, desigur, niai 
pregnant. Băiețașii și 
fetițele din Ciclul 
„Copiii Leningradu
lui", maturizați de 
război, se poartă re
ținut și privesc totul 
cd gravitate, fără 
obișnuită ușurință co
pilărească. Băiatul | 
orfan din 5jSubftiari-" 
nul apare la suprafa
ță" e ascultat de to
varășii de joacă nu 
numai fiindcă a 
strîns mai tnulte 
bombe incendiare de
cît ceilalți ci și fiind
că își îngrijește sin
gur cu o răbdare de 
adult, surioara debilă. 
In „Distrugătorul" 
băiatul cu această po
reclă întrebat de bă- 
trînul profesor de
spre mama sa, răs
punde scurt căutînd 
să evite trezirea unor 
amintiri dureroase : 
„Mama nu niai e*. 
Și la fel îi anun.ă 
după cîteva zile pro
fesorului o fetiță 
moartea bunului său 
prieten: „Distrugă- 
torul nu mai este".

E un elogiu ac iu sg 
de scriitocre micilor’ 
eroi anonimi ai po
porului sovietic dih 
anii aceia grei, care 
alături de cei vîrstnici 
șl-au adus contribui 
ția la victoria asupra 
fascismului.

Din Expoziția „1907

POPA EUGEN Foamea, ‘Răscoala și Sfirșitul" 
Ciclul 1907

Puține instituții de artă se pot 
mîndri cu un colectiv în 
care să fie atît de mulți 

creatori tineri, cum sînt la Stu
dioul cinematografic „Alexandru 
Sahia"'. E o constatare necesară 
nu numai pentru a justifica apari
ția articolului de față în „Scînteia 
tineretului", ci pentru a explica 
unul din motivele efervescenței 
creatoare existente în studio, al 
creșterii continue — cantitative și 
calitative — a producției de filme 
documentare, al varietății preocu
părilor cineaștilor ocupați în acest 
domeniu.

Ei se dovedesc interesați de 
biografia unui mare savant, ca și 
de traiul obișnuit al marinarilor 
de pe un pescador, de felul cum 
se recuperează pămînturi degra
date ca și de cercetările arheologi
lor — și în această varietate simți 
pasiunea comună tuturor documen
tariștilor de a explora în adîncime 
viața nouă a patriei și de a-i afla 
vibrația adevărată. Aici, în diver
sificarea din ce în ce mai amplă a 
tematicii — datorită dorinței de a 
cunoaște și reflecta mereu ceea ce 
e nou și interesant, mi se pare că 
se află originea progresului ci
nematografic al filmului nostru 
documentar. Căci ultimele peli
cule dovedesc, fără putință de tă
gadă, o creștere a valorii cinema
tografice, poate mai puțin preg
nantă ca la filmul artistic (unde 
momentul e marcat de „Moara cu 
noroc"'), dar în schimb pe un 
front mai larg și cu un caracter 
mai cuprinzător. Se poate recu
noaște această valoare, dacă vreți 
chiar și în faptul că filmele au 
devenit mai scurte, mai laconice, 
mai concentrate asupra obiectu
lui. Dar nu e numai asta, firește. 
Scenariul scris de Eva Sîrbu pen
tru „Reportaj de ia Steagul Roșu" 
s-a inspirat nu dintr-o zi de mun
ca. ci din ziua de odihnă a cons
tructorilor de camioane, părăsind 
deci fabrica, însă dezvăluind indi
rect volumul impresionant al pro
ducției de transport și dezvoltînd 
cinematografic ideea că printre 
cei ce se bucură nemijlocit, foar
te concret, de aceste realizări, sînt 
muncitorii uzinei înșiși. Scenaristul 
Mihai Lefterescu a folosit ca pre
text pentru filmul despre vasul de 
pescuit „Pălămida" foiletarea jur
nalului de bord, descoperind dc 
asemenea în chip cinematografic 
substanța poetică a faptului di-

Valoarea cinematografică
a documentarului

vers. Paul Anghel a privit cu ochi 
și simțire de poet imaginile filmu
lui „Plecarea păsărilor" și a scris 
un comentariu colorat, poate cam 
livresc, dar cu fantezie, umor și 
lirism și care constituie parte inte
grantă în valoarea cinematografică 
a filmului, căci cuvintele nu rela
tează aici numâi despre ceea ce 
vedem, ci adaugă date proprii, 
particulare, la definirea a ceea ce 
vedem, îmbogățind imaginea.

cum documentarele sînt mai 
atractive, mai variate 
expresie, se observă o mai 

mare ingeniozitate a creatorului în 
tratarea evenimentelor propuse 
spre filmare și, în același timp, o 
mișcare mai degajată a aparatului 
de filmat. Probabil pentru că a 
crescut greutatea specifică a acti
vității regizorului în ansamblul 
muncii de realizare a documenta
rului, se folosesc mai mult și mai 
bine mijloacele specific cinemato
grafice. In filmul „In slujba vieții" 
(regizot Constanța Șchiopescu) fil
marea pe viu a unor aspecte din 
activitatea actuală a marelui nos
tru savant C. I. Parhon se înbină 
cinematografic cu fotografierea 
unor documente în așa fel în
eît dinamica peliculei e determi
nată de munca neobosită, extrem 
de diversă și însuflețită a perso
nalității căreia îi e închinat fil
mul. Ion Bostan a reconstituit pe 
ecran (ca scenarist și regizor) ve
chea cetate Histria de pe țărmul 
romînesc al Mării Negre, mergînd 
pe urmele arheologilor dar înfăți- 
șînd în principal rezultatele cer
cetărilor lor. El a construit cine
matografic imaginea așezării de o- 
dinioară, cuprinzînd alternativ 
vestigiile descoperite, detalii or
namentale și picturale, desene și 
peisaje, accentuînd puternic ca
racterul evocator al imaginii cu 
ajutorul comentariului, al muzicii, 
al filmărilor de zi și de noapte.

A în

Nelu Blidaru a folosit un tînăr 
actor pentru a face o demonstra
ție agreabilă asupra însemnătății 
complexului sportiv „Gata pentru 
Munca și Apărarea patriei". Lu
crarea e doar parțial reușită, din 
cauză că actorul ales s-a» dovedit 
a fi un slab actor. Dar regizorul a 
combinat cu dibăcie scenele jucate 
cu aspectele prinse în maniera re
portajului, punînd centrul de greu
tate pe prezența masivă și autenti
că a unui tineret sănătos și vesel, 
reducîndu-1 pe „erou" doar la rolul 
de factor de legătură între epi
soade.

Operatorii de imagine sînt și ei 
mai stăpîni pe aparate ; se poate 
aprecia luminozitatea și acuratețea 
imaginii în filmele „Jurnal de 
bord" (regizor Ion Rodan, opera
tor C. Dembinschi) sau „In slujba 
vieții" dar nu numai atît. Prezintă 
interes mai ales felul cum opera
torii încep să adere la ideea sce
naristului ori a regizorului. Ilie 
Comea se plimbă cu aparatul de 
filmat încet peste ruinele dezgro
pate ale cetății pontice în filmul 
despre Histria, apropiindu-se din 
cînd în cînd pentru a fixa un de
taliu, cucerind o perspectivă 
ansamblu, pentru a se apropia din 
nou de un fragment al întregului, 
într-o mișcare calmă, gîndită, a- 
vînd ea însăși îh ambianța gene
rală a filmului virtuți evocatoare, 
în filmul „In slujba vieții", ope
ratorul Hugo Rubingher a schim
bat în permanență unghiul din 
care e văzut acad. C. I. Parhon, 
folosind foarte larg în această 
privință posibilitățile cinemato
grafice, în scopul evidențierii fi
gurii nobile a savantului.

de

se 
pe

In condițiile a numeroase 
reușite, lipsurile apar mai 
clare și parcă mai limpede 

vede ce r- ‘rebui încă făcut 
drumul desăvirșirii. E și fi-

resc ca tinerețea creatorilor fil
mului documentar să se însoțească 
adesea cu greșeli itvortte din 
lipsa de experiență, cu oarecare 
pripeală ori ușurință. La acestea 
trebuie adăugată unedri și lipsa 
curajului de a sfărîma șabloanele, 
lipsa preocupărilor de măiestrie.

Ctndva, poate Foarte demult, 
sau poate mai de curînd, un ar
tist talentat a descoperit că inter
valul de timp de dimineața pînă 
seara constituie un Cadru tempo 
rar nimerit pentru acțiunea docu
mentarului. De atunci însă, mulți, 
prea mulți documentariști de-ai 
noștri își încep filmele cu răsă
ritul soarelui încheindu-și-le cu 
asfințitul lui și acesta nu e decît 
unul din exemple, poate nu din
tre cele mai semnificative, fur
nizate de documentare. Persis
tența șabloanelor reduce valoarea 
cinematografică a filmului docu
mentar pînă la nivelul unei co
lecții animate de fotografii. Iar 
șabloanele intervin deobicei cînd 
prezența omului în film este ne
socotită sau rău folosită, urmă- 
rindu-se nu transmiterea unui 
mesaj uman, ci pitorescul peisa
gistic în sine, armonii coloristice 
pentru ele însele, demonstrația 
didacticistă a ‘ 
etc.

în legătură 
zenței omului 
Făcut anumite 
Talentat și perspicace, tînărul re
gizor Alexandru Sîrbu a imprimat 
multă viață documentarului „Re
portaj de la Steagul Roșu". Dar 
curios lucru : cu toate că sarcina 
pe care și-a propus-o a fost de a 
pătrunde mai profund în viața 
personală a muncitorilor — și 
a înfățișa mulți muncitori cu 
membrii familiilor lor — el nu a 
reușit să rețină pentru spectator 
niciunul din chipurile ce trec prin 
fața aparatului

Colegul său D. Dădîrlat, auto
rul documentarului „Pămînturi 
recucerite" se ocupă timp de 
foarte multe minute de modul în 
care sînt redate agriculturii tere
nuri degradate, dar această muncă 
— ce se bănuiește a fi uriașă — 
pare că nu e dusă de oameni și 
nici că e făcută în folosul oame
nilor. în „Plecarea păsărilor", 
unde prezența omului nu era im
pusă cîtuși de puțin de subiect, 
scenaristul (ori poate regizorul) a 
introdus ne justificat un vînător 
punîndu-1 să împuște lișițe. E de 
mirare cum realizatorii nu și-au 
dat seama că împușcăturile ab
surde din final au ucis în primul 
rind poezia filmului, dînd un sens 
inuman unicei făpturi omenești 
care apare în lumea tainică a 
zburătoarelor ce se pregătesc de 
lungi călătorii. Ce hotărăște deci

unei teze generale

cu problema pre- 
ar fi de altfel de 

observări critice.

eficiența prezențe? omului în 
documentar ? în niciun caz, 
după cum se vede, cantita
tea — ca să zic așa — de pre
zență fizică sau frecvența prezen
țelor fizice. Poate mai curînd în
semnătatea ce i se acorda omului 
în funcție de ideea urmărită de 
autori și, pe plan artistic, calita
tea tratării cinematografice. Sim-

§la fotografiere ori chiar abun- 
ența de fotografii de oameni nu

rezolvă deloc problema.
Și în filmul documentar „ 

ridică necesitatea compunerii ca
drului cinematografic, bineînțeles 
cu unele (sau cu multe) elemente 
independente de cineast, impuse 
de realitate. Și aici se cere 
studiată mai adînc problema rit
mului cinematografic, adică a răs
punsului pe care-l dau regizorul și 
operatorul unor astfel de între
bări : cît durează fiecare cadru ? 
Cu ce viteză trebuie să alterneze 
cadrele filmate ? Cum va fi miș
carea ființelor și a obiectelor în 
cadru și cum se va stabili relația

se

dintre toți acești fâctori, pe ce 
durată, cil un cuvînt — ce va
loare ritmică va căpăta filmul ? 
Problema nu aparține numai fil
mului artistic, ci și documentaru
lui și jurnalului de actualități și, 
în general, oricărui fel de film ; 
arta filmului e caracterizată es&i- 
țialmente de mișcare și nu exis'ă 
vreun mod de a face filme în 
âlara operațiunii specifice a mbii- 
tajului. Cît privește • însă o pro
ducție atît de slabă — aproape o 
excepție printre documentarele 
din ultima vreme — ca „Pămîn
turi recucerite", pârcă îți vihe sal 
crezi că unele virtuți ale cinema
tografiei n-au fost încă descope
rite de tovarășii în cătiză. în ima
gine torente spilmegînde rup 
coaste de dealuri, dar mtizicn e 
lîncedă, alternanța de plâmiri ca
pătă oarecare repeziciune dar co
mentariul (citit într-un chip im
posibil, neartistic) se încetinește ; 
cuvintele enunță adevăruri aride 
dintr-iin manual de știință a solu
lui, dar tonul e de melopee fu
nerară ori de invocație melodra
matică.

Și în filmul documentar se im
pune necesitatea valorificării deta
liului expresiv („Cetatea Histria" 
e un exemplu pozitiv), a reflec
tării ambianței sonore complexe 
din realitate (sau a construirii ei 
adecvate), a îmbinării uneori a 
textului rostit cu replica auten
tică, a folosirii mai depline a po
sibilităților excepționale ale genu
lui, a elaborării, în practică, ană 
procedee care să dea contur spe
cific și valoare proprie filmul hi 
documentar ca gen.

Filmele romînești ptoduse în 
ultima vreme întăresc cre
dința că domeniul e stăpâ

nit la noi de artiști cu talente 
autentice și perspective certe și 
că există premize foarte seribăSe 
penttu a se continuă mersul ăs* 
cendent de pînă acum. Problema 
„cinematografizării" tn continuare 
a filmului documentai nu e o 
problemă formală) ci e condjfio» 
nată de pătrunderea îndrăzneață 
în noi sectoare ale realității, de 
reflectarea acestora îa forme 
mereu mai variate» de descoperi
rea unor mijloace noi sau — după 
caz — de folosirea într-un chip 
nou a mijloacelor cunoscute.

VALENTIN SILVESTRU



VIZITELE DELEGAȚIEI 
guvernamentale și de partid 
a R.P.R. în R.P. Bulgaria

(Urmare din pag. l-a) 

trl al R.P. Bulgaria, Anton Iugov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, a oferit la Casa 
Guvernamentală de la Lozerieț 
un prtnz în cinstea delegației gu
vernamentale și de partid a Re-

vicepreședinte al

publicii Populare Romîne.
Au participat tovarășii: Gh. 

Gheorghiu-Dej, prim secretar a.l 
C.C. al P.M.R., membru al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
conducătorul delegației, Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Miniștri, menșbru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., Pe-

tre Boridă,
Consiliului de Miniștrii, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., Leonte Răutu, 
membru 6uple t al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., 
Gr. Preotesa, ministrul Afa
cerilor Externe, membru al 
C.C. al P.M.R., G. Gaston Marin, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, M. Roșianu, am
basadorul R.P.R. la Sofia, precum 
și persoanele oficiale care înso
țesc delegația.

A luat parte Gheorghi Damia
nov, președintele Prezidiului Adu
nării Populare ~ ”a R.P. Bulgaria,

Todor Jivcov, prim secretar al 
C.C. aJ P.C.B.. Vîlco Cervencov, 
Raico Damianov, Ivan Mihailov, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Bulgar, 
Gheorghi Traicov, prim vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
secretarul Uniunii Agrariene 
Populare Bulgare, general de 
armată Petăr Pancevschi, mem
bru supleant a.l Biroului Politic 
al C.C, al P.C. Bulgar. Boian 
Bilgaranov, Dimitr Ganev, se
cretari ai C.C. al P. C. Bulgar, 
Carlo Lucanov, Ruși Hristozov, 
Stance Todorov, Kimon Ghior-

ghiev, miniștri, Dimo Dicev și 
Catia Avramova, membri ai C.C. 
al P C. Bulgar, Jivco Jivcov, loc 
țiitor al ministrului Comerțului. 
M. Tarabanov. locțiitor al mini
strului Afacerilor Externe, Dimi- 
tăr Popov, președintele Sfatului 
popular al orașului Sofia. Stoian 
Pavlov, ambasadorul R P Bulga
ria la București, Iordan Stefanov, 
directorul Protocolului Ministeru
lui Afacerilor Externe.

In cursul prînzului, tov. Anton 
Iugov și Chivu Stoica au rostit 
cuvîntări. Prînzul s-a desfășurat 
într-o' atmosferă caldă, priete
nească.

Dineul în cinstea
Cuvîntarea tov ANTON IUGOV

delegației romîne
Cuvîntarea tov CHIVU STOICA

Scumpe tov. Gheorghe Gheorghiu- 
Dei,

Scumpe tov. Chivu____  __ Stoica, 
scumpi tovarăși membri ai dele
gației guvernamentale și de par
tid a R.P.R.,

îngăduiți.mi ca în numele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, al C.C. al P. G Bulgar 
și al Întregului popor bulgar să 
vă salut fierbinte ca pe oaspeții 
noștri scumpi, ca pe tovarăși și 
prieteni credincioși de luptă.

Ne bucurăm sincer și din toată 
inima că vedem în mijlocul nos
tru pe trimișii poporului frate 
romîn, ai Partidului Muncitoresc 
Romîn, ai guvernului Republicii 
Populare Romîne.

Pe noi bulgarii și romînli ne 
unesc o veche prietenie și legă
turi de veacuri, cimentate cu Sin
gle vărsat de miile de fii ai 
popoarelor noastre, tn lupta co
mună pentru libertate și pentru 
independență națională.

Nimeni nu este în stare să ne 
despartă, nimeni nu este In stare 
să distrugă legăturile frățești ale 
unor popoare legate între ele prin 
prietenie. Istoria a dovedit că 
in trecut clasele dominante ex
ploatatoare de la noi nu au putut 
distruge prietenia sftntă dintre 
popoarele noastre.

Prietenia și colaborarea între 
Bulgaria și Romînia s-a dezvol
tat și s-a întărit și mai mult as
tăzi după eliberarea lor de sub 
robia capitalistă și feudală care 
a avut loc cu ajutorul hotăritor 
al popoarelor sovietice frățești. 
Prietenia și colaborarea noastră 
înfloresc în eforturile 
umăr la. umăr, ale ,. r ___
noastre, pentru făurirea societății 
socialiste. Prietenia și colabora
rea între partidele, guvernele și 
popoarele noastre se întăresc și 
se dezvoltă necontenit pe teme
lii monolite, de neclintit, pe ideile 
marxism-leninismului atotbirui
tor. pe principiile internaționalis
mului proletar

Astăzi, pe noi ne unesc ace
leași țeluri, aceleași năzuințe, 
construirea societății socialiste. 
Voința și dorința popoarelor 
noastre este de a trăi ca frații, 
în prietenie și colaborare frățeas
că, de a trăi tn pace și colabo
rare cu toate popoarele apropiate 
sau îndepărtate.

O astfel de prietenie și colabo
rare nu pot și nu vor reuși s-o 
întunece nici dușmanii fățiși și 
înverșunați ai socialismului, tiici 
dușmanii ascunși — oportuniști 
și revizioniști — prin încercările 
lor de a dezbina unitatea noas
tră socialistă de nezdruncinat.

Noi ne bucurăm din toată ini
ma și salutăm politica leninistă 
dusă de Partidul Muncitoresc Ro
mîn și guvernul Republicii Popu
lare Romîne. Această politică

comune, 
popoarelor

duce la ridicarea continuă a pu
terii economice a statului romîn, 
la întărirea lagărului socialist, 
gaianția cea mai sigură pentru 
dezvoltarea cu succes a țârilor 
noastre ca state socialiste, libere 
și independente. Noi vom res
pinge cu hotărîre orice atentat 
împotriva acestei unități a fami
liei noastre socialiste.

Nu putem să nu ne bucurăm 
din inimă de poziția principială, 
justă, adoptată de tovarășii noș
tri romîni față de încercările u- 
nor oportuniști și revizioniști de 
a introduce germenele dezbinării 
în mișcarea internațională comu
nistă și muncitorească, de a in
troduce germenele dezbinării în 
înseși partidele noastre.

Ne bucurăm din toată inima 
de succesele dv. scumpi tovarăși 
romîni, de marile succese pe care 
poporul romîn sub conducerea 
încercatului său partid marxist, 
leninist le-a obținut in construcția 
socialistă, în făurirea patriei sale 
socialiste, fiindcă înțelegem că 
ele sînt și succesele noastre, sînt 
succese ale întregului lagăr so
cialist.

Nu încape îndoială că vizita 
dv. la noi, convorbirile între cele 
două delegații ale noastre vor 
constitui un nou imbold pentru 
întărirea mai departe a legătu
rilor și lărgirea colaborării între 
popoarele noastre. Avem pentru 
aceasta toate condițiile și premi- 
zele necesare. Sîntem profund 
convinși că vizita delegației dv. 
guvernamentale și de partid în 
Republica Populară Bulgaria va 
contribui la întărirea continuă a 
prieteniei bulgaro-romîne frățești, 
de nezdruncinat, va contribui la 
coeziunea și la întărirea mai de
parte a puternicului lagăr socia
list în frunte cu Uniunea Sovie
tică.

Ingăduiți-mi să ridic paharul 
pentru prietenia veșnică și de 
nezdruncinat între popoarele 
bulgar și romîn.

Ridic paharul pentru Republi
ca Populară Romînă, pentru po. 
porul frate romîn, pentru Comite
tul Central al Partidului Munci
toresc Romîn și pentru primul 
său secretar tovarășul și priete
nul nostru credincios Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pentru guvernul 
Republicii Populare Romîne și 
pentru președintele său, tovarășul 
și prietenul nostru credincios 
Chivu Stoica.

Ridic paharul 
brii delegației 
și de partid a 
și pentru toate 
însoțesc.

Urez din toată inima poporului 
frate romîn noi succese în lupta 
pentru pace și socialism, pentru 
fericirea și prosperitatea sa.

pentru toți mem. 
guvernamentale 

Romfniei frățești 
persoanele care o

Decernarea .Steagului Roțu
al C. C. al U. T. M

SĂRBĂTOARE
Intr-o unitate de aviație

Zorile ultimei dimineți din Șăp- 
tămîna Mondială a Tineretului au 
f'ăsit unitatea aviatorilor din care 
ace parte locotenentul major Și- 

monca Iuliu, îmbrăcată în straie 
de sărbătoare.

în această dimineață de pri
măvară, aviatorii își încheiau bi
lanțul unui an de muncă, de e- 
forturi și luptă. Rezultatul ? Co
mandanții și lucrătorii politici au 
crescut piloți care sînt gata să 
îndeplinească orice misiune pri
mită, au crescut tehnicieni capa
bili să întrețină avioanele, 
treaga tehnică 
cohdițiuni, s-a 
disciplina atît 
sol.

La obținerea

In
in cele mai bune 

întărit simțitor 
în zbor cît și la

La obținerea acestor succese, cu 
adevărat frunioase, o contribuție 
de mare însemnătate au dat-o și 
organizațiile U.T.M., utemiștii din 
unitate. Conduse și îndrumate zi 
de zi de către organizația de 
partid, de lucrătorii politici, orga
nizațiile U.T.M. au sprijinit în 
mod cohere! pe comandanți în ac
tivitatea lor, au desfășurat o in
tensă muncă de educare comu
nist a militarilor. Astăzi, ma
rea majoritate a utemiștilor sînt 
fruntași in pregătirea de luptă și 
politica 80 la sută din militarii 
unității poartă pe piepturile lor 
insigna G.M.A, gradul I sau II. 
Un mare număr de Utemiști au 
obținut Insigna „Prieten al căr
ții" Prin munca organizațiilor u- 
te ni§te s-a reușit ca fiecare sub
unitate să aibă grupa sa artistică.

Organizațiile utemiste din a; 
ceasta unitate se tnai rrtîfidresc.și 
cu altceva, mult mai deosebit. Tn 
decursul anului ei âu dat parti-

dului 19 aviatori din
tre cei mai buni ute
miști, 19 cadre noi, de 
nădejde.

Cele cîteva date e- 
numerate mai sus, sînt 
doar o parte din șirul 
succeselor unității de 
aviație, care au adus 
o binemeritată cinstire 
aviatorilor : titlul 
unitate fruntașă 
armă.

Este ora 10... Tn fața 
șirului de avioane, pi- 
loțil, tehnicienii, meca
nicii, subunitățile de 
sînt aliniate în front.

Generalul maior Iacob Bulan, 
primește raportul. Apoi, împreu
nă cu oaspeții — delegatul C. C. 
al U.T.M., reprezentanți ai co
mitetului raional de partid și 
U.T.M. din garnizoană, ai_ altor 
instituții, invitați din unități — 
urcă la tribună. în față, pe un 
postament este așezat „Steagul 
Roșu“ al C.C. al U.T.M.

Se dă cuvîntul maiorului lones- 
cu Ioan, membru a-l Biroului C.C. 
al U T.M., care dă citire hotărîrii 
Biroului C.C. al U.T.M., de a se 
decerna „Steagul Roșu“ al C. C. 
al U.T.M. acestei unități de a- 
Viație.

Moment solemn. Regiment... 
drepți !„. Pentru onor... prezen
tați... arm 1

Comandantul unității se apropie 
de tribună Se oprește în fața 
postamentului pe care este așezat 
„Steagul Roșu“ al C.C. al U.T.M. 
In spatele comandantului se ali
niază noua gardă a drapelului îrt 
frunte cu locotenentul major Și-

tovarășe Damianov, 
tovarășe Iugov, 
tovarășe Jivcov, 

tovarăși și prieteni,

Dragă 
Dragă 
Dragă 
Dragi
Dați-mi voie înainte de toate să 

aduc calde mulțumiri pentru cu
vintele prietenești ale tovarășului 
Iugov la adresa poporului romîn, 
a țării noastre, a delegației Par
tidului Muncitoresc Romîn și a 
guvernului Republicii Populare 
Romîne.

Sîntem abia în a doua zl a vi
zitei noastre. In acest scurt timp 
am fost întîmpinați peste tot cu 
□ prietenie cu adevărat caldă, 
sinceră și tovărășească. O impre
sie profundă a făcut asupra noas
tră primirea pe care ne.au făcut-o 
oamenii muncii bulgari de la fron
tieră și pînă aici și îndeosebi pri
mirea făcută delegației noastre 
de zecile de mii de locuitori ai 
frumoasei capitale a Bulgariei 
populare. Aceasta este o puterni
că expresie a legăturilor priete
nești indisolubile care unesc ță
rile noastre socialiste.

Mulțumim Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar și 
guvernului bulgar pentru invitația 
pe care ne-au făcut-o de a tri
mite tn Bulgaria o delegație de 
partid și de stat. Sîntem convinși 
că tratativele noastre se vor des
fășura in spirit de deplină înțele-

gere și vor da rezultate rodnice, 
deoarece cele două partidie ale 
noastre, guvernele țărilor noastre 
au aceeași poziție în toate proble
mele fundamentale ale vieții in
ternaționale și ale construcției so
cialiste.

Intîlnfrea delegațiilor noastre și 
manilestarea prieteniei romîno- 
bulgare pe care o prilejuiește a- 
ceastă vizita au însemnătate nu 
numai pentru popoarele noastre. 
Ele constituie o contribuție la în
tărirea unității de nezdruncinat a 
marelui «lagăr al socialismului în 
frunte cu Uniunea Sovietică, o 
contribuție la lupta comună a ță
rilor lagărului socialist pentru 
pace și socialism.

Călăuzite de fidelitate nestră
mutată față de marile idei ale 
marxism-leninismului. partidele 
noastre conduc popoarele romîn și 
bulgar pe calea construirii socia
lismului. Să ridicăm paharul pen
tru succesul acestei opere mărețe, 
pentru prietenia frățească intre 
popoarele romfn și bulgar, tn cin
stea și sănătatea tovarășului Da
mianov, tovarășului Iugov, tova
rășului Jivcov, și a tuturor condu
cătorilor poporului frate bulgar, 
pentru guvernul Republicii Popu
lare Bulgaria, pentru Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar.

Să trăiți tovarăși!

Spectacol de gală
în cinstea oaspeților romîni
SOFIA 29 — de la trimisul 

special Agerpres :
Vineri seara la Opera Popu

lară din Sofia a avut loc un 
spectacol de gală în cinstea dele
gației guvernamentale și de par
tid a " ........
ne.

La 
lor ____„
Chivu Stoica, Petre Borilă, Leon- 
te Răutu, Grlgore Preoteasa, 
G. Gaston Marin, M. Roșianu, 
însoțiți de tovarășii Anton l^gov, 
Todor Jivcov, Râîco Damianov, 
Gheorghi Traicov, Todor Pra- 
hov, Carlo Lucanov, asistența în 
picioare a ovaționat indelupg 
pentru prietenia romino-bulgară.

La spectacol au asistat miniș
tri, membri ai C£. al P.C- 
Bulgar, membri ai Biroului per
manent al Uniunii Agrariene 
Populare Balgare și ai Comite
tului executiv al Consiliului Na- 
țional al Frontuhli Patriei, oa
meni ai artei, culturii și științei, 
conducători ai organelor locale 
de partid și de stat, conducători 
ai organizațiilor obștești, gene
rali și ofițeri superiori, funcțio-

Republicii

intrarea in 
Gheorghe

Populare Romî-

sală a tovarăși- 
Gheorghiu-Dej,

nari de răspundere în aparatul 
de stat și de partid, oameni ai 
muncii.

Au asistat de asemenea șefii 
unor misiuni diplomatice acredi
tați la Sofia și alți membri ai 
corpului diplomatic.

înainte de începerea 
lu'ui au fost intonate 
de stat ale Republicii 
Romîne Și Republicii 
Bulgaria.

Spectacolul a cuprins un ta
blou din baletul eroic „Cîntec 
haiducesc" de tînărul compozitor 
bulgar Alexandăr Raicev care 
redă un episod din luptele eroice 
ale poporului bulgar de la mij-

Maprit— 
șase din

spectaco- 
imnurile 
Populare 
Populare

aporului bulgar de la mij- 
veacului trecut împotriva 
itorilor otomani, tablo-l 

T__ Jij opera „Ivan Susanin" 
(tn rolul lui Susanih, Mihai'. Po
pov, artist al poporului, lau-eat 
al Premiului Dimitrov). Seer.el» 
de balet și tablou) din „Ivan Su- 
saniț" au fost interpretate de 
personalul artistic al Operei din 
Sofia.

In partea a doua a programu
lui, un ansamblu de cintece și 
dansuri, laureaț al celui de IV-1« 
Festival Mondial al Tineretului, 
a prezentat dansuri și cintece 
populare bulgare. Spectacolul s-a 
bucurat de un frumos succes.

Membrii delegației romtae au 
arfiști șifelicitat călduros pe 

le-au oferit flori.

deservire, monca Iuliu, secretarul biroului 
utemist pe unitate.

Reprezentantul Biroului C. C. al 
U.T.M. înminează comandantului 
unității ca răsplată a muncii lor 
entuziaste înalta distincție — 
„Steagul Roșu” al C.C. al U.T.M.

Drapelul este purtat apoi de-a 
lungul întregului front ai unității.

★
Ofițerilor Șimonca Iuliu, Stă- 

nilă Gheorghe, Zahatescu Șergiu, 
Fursitoiu loan și Avrămuțiu J 
Gheorghe, care au adus o însem
nată contribuție la ridicarea capa
cității de luptă a unității, la îm
bunătățirea simțitoare a muncii 
organizațiilor utemiste, li se în- 
mînează „Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.M."

Defilarea, cu care s-a încheiat 
festivitatea decernării „Steagului 
Roșu" al C.C. al U.T.M., a demon
strat că piloții, tehnicienii, — 
canicii și întregul personal 
unității sînt hotărîți să obțină 
și noi succese în pregătirea 
luptă și politică.

Lt. major V. KOKOSSY

me
al 

noi 
de

iva 
tabloul

eăte iau! die
up1-"pianiști

Pianistul sovietic 
Evgheni Malinin 

oaspete al țării noastre
Vineri dimineață a sosit la Ti

mișoara pîani: ‘

E. 1Nn 1 _ —
U.R.S.S. In 1949 tînărul artist 
sovietic a fost premiat la Fe^i- 
valu! Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Budapesta și ia 
Concursul internațional de pian 
„Chopin“ de la Varșovia, patru 
ani mai tîrziu, în 1953, Malinin a 
cucerit premiul II — premiul I 
nefiind conferit nici unui parti
cipant — la Concursul interna
țional al pianiștilor și violoniști
lor, „Marguerite Long și Jacques 
Thibaut" de la Paris.

Pianistul Malinin sosește în 
țara noastră după un lung și 
strălucit turneu întreprins în ță
rile Americii Latine: Argentina, 
Costa-Rica, Cuba, Ecuador, Mexic, 
Peru și Uruguay. Printre țările 
în care a mai concertat tînărul 
artist sovietic se numără Belgia. 
R. Cehoslovacă, R.P. Chineza, El
veția, Franța, Olanda și R.P. 
Ungară.

După concertul pe care îl va 
da duminică la Timișoara cu Fi
larmonica de Stat „Banatul", E 
Malinin va sosi în Capitală unde 
va da un smgur recital extra
ordinar în ziua de 2 aprilie în 
sala Ateneului R.P.R. In progra
mul recitalului figurează lucrări 
de Beethoven. Prokofiev, Șosta- 
kovici, Skriabin și Liszt.

—o—
Consfătuire în problema 
învăfămînfului de cultură 
generală ți introducerea 

politehnizării în școli
Vineri a avut loc la Casa de 

Cultură a Sindicatelor o consfă
tuire organizată de Consiliul sin
dical local-București ta colabo
rare cu Comitetul orășenesc Bucu
rești al U.T.M. și secțiunea de 
învățămint a Sfatului popular ai 
Capitalei, in vederea îmbunătăți
rii muncii organelor sindicale, 
U.T.M. și de stat, în problema 
invățămintului de cultură gene
rală și introducerea politehniză
rii în școli.

La consfătuire au participat ac. 
tiviști culturali din organizațiile 
sindicale și U.T.M., cadre di
dactice. conducători de între
prinderi. lucrători din cadrul sec
țiunilor de tnvățămînt ale sfatu
rilor populare raionale.

Referatele prezentate de tov. 
C. Petricu, directorul secțiunii de 
tnvățămînt a Sfatului popular al 
Capitalei și Gh. Băloiu, respon
sabil cultural al comitetului de 
întreprindere al uzinelor textile 
„7 Noiembrie", au scos ta evi
dență necesitatea întăririi cola
borării pentru îmbunătățirea 
muncii cultural-educative atît în 
școli cît și în întreprinderile unde 
elevii fac practică și în cluburile 
sindicale ale acestora.

Concluziile consfătuirii pre
zentate de tov. Ioana Dutuleasa. 
vicepreședinte ai Consiliului sin
dical local-București, au subliniat 
însemnătatea introducerii politeh
nizării invățămintului ta școli și 
sprijinul pe care întreprinderile 
trebuie să-l acorde în această 
Drivință, precum și măsurile ce 
trebuie luate de organele sindi
cale și U.T.M ta sprijinirea ca
drelor didactice pentru îmbunată 
țirea invățămintului de cultură 
generală.

2/Q----

pre-

INFORMAȚII
în b®za acordtitaf cultural din

tre R.P.R. și U.R.S.S., a plecat 
vineri dimineața în Uniunea 
Sovietică pentru un schimb 

; de experiență, o delegație a Mi- 
I nisterului Invățămintului și Cul
turii. Din delegație fac parte to-
varășii: C. Nicuță, adjunct al 
ministrului Invățămintului și Cul
turii, conducătorul delegației, C. 
Dinculescu, C. Ionescu-Bujor, 
prof. Ion Maier, prof. Jean Li- 
vescu, Aurel Pop și Augustirta 
Leucheter.

MINER
(Urmare din pag.

Tînărul nostru a stat mult de 
vorbă cu acesta. L-a întrebat cum 
se muncește în mină, despre felul 
de viață al minerilor, despre cali
ficare, despre cîștig, despre— des
pre tot Cînd s-au despărțit, 
Alexandru i-a spus doar atit:

— Dacă-i așa, să știi că ne-om 
in t îl ni curind în Valea Jiului.

Cînd a ajuns acasă se inserase. 
Maică-sa și surorile tocmai pre
găteau cina. Alexandru era veseL 
Gîndul că va avea putința sâ facă 
o munca folositoare și frumoasă, 
ii dădea puteri noi. Vestea câ va 
pleca în Valea Jiului, unde va de
veni miner, a împărtășit-o chiar 
in seara aceea părinților. Se gindea 
că poate se vor bucura împreună. 
Părinții însă începură a-1 dojeni.

— Unde pleci tu printre străini? 
Ce-ai să faci acolo ? Cine are 
sa-ți poarte de grijă ? Unde ai să 
stai ?

Alexandra insă o ținea morțiș :
— Mă fac miner. Va fi bine. Nu 

ț vă îngrijorați. Așa a plecat șâ Io- 
i sif Macrei, și uite că-i merge foar

te bine. Și omul e mulțumit Stați 
numai de vorbă cu el.

Pe setart, și-a strîns lucrurile și 
a plecat la Petroșani. S-a angajat 
la mina Lupeni. Vreo două luni a 
lucrat la suprafață, la depozitul de 
lemne. Era prea tinăr ca să intre 
în mină. Acest lutru însă nu-l mul
țumea^ El venise aici minat de do
rința de a deveni miner și cînd 
colo...

N-a mai putut răbda. S-a dus la 
tovarășul Aron Cristea, directorul 
adjunct al minei și i-a cerut să-1 
lase să lucreze în abataj. La în-

ceput directorul nu primi. I se pă
rea că-i prea tinăr. Munca în mină 
nu-i ușoară. Tînărul însă promitea 
că va deveni un muncitor de nă
dejde și, de aceea, conducerea mi
nei îl trimise să lucreze în secto
rul III, în brigada minerului frun
taș Ion Duli.

Era cel mai tinăr din echipă. 
Ortacii lui Duli l-au primit însă cu 
căldura și încredere și se ocupau 
pe rînd de calificarea lui.

După un an Alexandru era va
gonetar. Sîrguința cu care-și însu
șea și aplica cele învățate l-au aju
tat să devină în scurt timp chiar 
ajutor de miner în abatajul frontal.

Nu mai avea decît o treaptă de 
suit ca să-și atingă scopul care-1 
însuflețise, acela de a deveni mi
ner. S-a înscris Ia școală și in 1952 
a izbutit să devină miner. La în
ceput, cînd a venit la mină, du
cea o viață modestă, dar acum 
conduce una din brigăzile de ti
neret și cîștigă, in medie, cîte 
2.000 lei lunar.

Și azi, cînd se duce prin sat, își 
amintește de ziua în care a stat de 
vorbă cu minerul Macrei. E mul
țumit de sfatul acestuia. Și tatăl 
lui Alexandru, e și el bucuros. 
Nu-l mai Întreabă : „Unde ai să 
stai ? Ce o să faci ?*. S-a convins 
pe deplin câ Alexandru a nimerit-o 
bine. Băiatul său e un om serios : 
a primit casă în colonia minieră, 
și-a cumpărat mobilă și cele nece
sare gospodăriei și s-a și căsătorit, 
cu o fată de la filatură.

Nu peste mult timp Alexandru 
va deveni tată. Și dacă va avea 
un băiat, a hotărit să-1 facă tot 
miner.

Poziția Egiptului în problema 
circulației pe Canalul de Suez

CAIRO* 29 (Agerpres). —
TASS transmite:

Ziarul „Aș-Șaab“ publică in
terviul acordat unui corespon
dent al ziarului de Aii Sabri, șe
ful cancelariei politice a preșe
dintelui Egiptului

Răspunzînd la întrebarea pri
vind data reluării navigației pe 
Canalul de Suez, Aii Sabri a 
spus că navigația navelor mici a 
început de fapt. Navele mai mari 
vor fi autorizate să treacă prin 
canal treptat pe măsura execu
tării lucrărilor de deblocare a 
canalului. Pînă la 10 aprilie prin 
canal vor putea trece nave mari

—o—
Un vas romînesc 

a trecut prin Suez
PORT SAID 29 (Agerpres). — 

Agenția United Press anunță că 
vineri a intrat pe Canalul de Suez 
primul convoi de nave de la în
treruperea navigației ca ur
mare a agresiunii împotriva Egip
tului. Convoiul este alcătuit din 
10 nave cu deplasare de la 1365 
de tone pînă la 7000 de tone. Pa
tru din aceste vase navighează 
sub pavilion italian, 2 sub pavi
lion sovietic și cîte o navă sub 
pavilkfti romîn, grec, vest-german 
și finlandez. Toate navele au plă
tit taxele administrației egiptene 
a Canalului. Convoiul a intrat 
prin partea de sud a Canalului.

•
care circulau de obicei prin 
nai înainte de agresiune.

Vorbind despre regulile trece
rii vaselor prin canal, șeful can
celariei politice a președintelui a 
subliniat că ele au fost expuse 
într-o formă generală în memo
riul pe care Egiptul l-a înaintat 
tuturor țărilor la 18 martie. In 
ce privește amănuntele, se poate 
menționa că în jurul datei de 4 
aprilie, așa cum a și promis gu
vernul Egiptului, se va publica 
un alt memoriu. La întrebarea 
corespondentului asupra proce
durii achitării taxelor pentru 
trecerea prin canal Aii Sabri a 
răspuns: Egiptul consideră că 
taxele trebuie achitate în preala
bil Administrației Canalului 
Suez fie în 

. indicată de 
tie.

Aii Sabri 
vedere at

Egipt fie 
această

de 
la o bancă 
administra-

punctul dea arătat , . _
_____ guvernului egiptean

față de așa-zisa asociație a țări
lor care folosesc Canalul de 
Suez. Guvernul egiptean nu a 
recunoscut această organizație 
întrflcît ea cuprinde numai unele 
țări care folosesc canalul nu ma
joritatea țărilor ale căror vase 
trec prin canal sau al căror co
merț este legat de canal.

Va exista oare vreo suprave
ghere cu un caracter străin asu
pra îmbunătățirii Canalului de 
Suez ? — a întrebat corespon
dentul. „Nu va exista nici o su
praveghere străină", a spus Aii 
Sabri.

Makarios a fost eliberat

Dar în Cipru se menține teroarea colonialistă
LONDRA 29 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat, mier
curi după-amiază. ministrul bri
tanic al Coloniilor, Lennox Boyd, 
a anunțat in Camera Comunelor 
că arhiepiscopul .Makarios, frun
taș al luptei de eliberare națio
nală din Cipru, deportat de peste 
un an in insulele Seychelles, a 
fost pus in libertate. Lennox Boyd 
a adăugat că atît Makarios cît 
și cei trei cipriofi care îl înso
țesc vor putea părăsi insulele cu 
condiția să nu se înapoieze în 
Cipru.

Arhiepiscopul Makarios a pu
blicat o declarație In care cere 
E.O.K.A. (Organizația de elibe
rare națională din Cipru) să a- 
nunțe încetarea tuturor operațiu
nilor militare, cu condiția ca si
multan guvernul britanic să ridi
ce starea excepțională In Cipru. 
El își exprimă nemulțumirea pen
tru faptul că guvernid englez nu-i 
permite să se înapoieze în Cipru, 
subliniind că în lipsa sa ciprioții 
nu vor duce tratative cu guver
nul britanic. Arhiepiscopul Maka-

rios aprobă poziția guvernului 
grec, care refuză să participe la 
discuții cu Anglia și Turcia în ca
drul N.A.T.O. pentru rezolvarea 
problemei Ciprului, arătînd că a- 
ceastă problemă nu poate fi so
luționată decît prin tratative di
recte Intre guvernul britanic și 
reprezentanții poporului cipriot.

Această declarație a fost citită 
în Camera Comunelor. Lennox 
Boyd a declărat că ea nu cores
punde punctului de vedere al gu
vernului britanic și a precizat că 
în Cipru va fi menținută starea 
excepțională.

Deschiderea 
Congresului Partidului 
Comunist din Austria

VIENA 29 (Agerpres). _
La 28 martie s-a deschis la 

Viena cel de-al 17-lea Congres al 
Partidului Comunist din Austria.

La Congres participă peste 400 
de delegați din toate landurile 
Austriei.

La Congres participă oaspeți 
din partea partidelor comuniste și 
muncitorești din 18 țări.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de F. Honner, secretar al 
C.C. al P.C. din Austria, care a 
salutat pe reprezentanții partide
lor comuniste și muncitorești, care 
participă la cel de-al 17-lea Con
gres al P. C. din Austria.

Congresul a adoptat ta unani
mitate următoarea ordine de zi:

1. — Raportul Comitetului Cen
tral :

a) Cu privire Ia situația politi
că și lupta partidului — rapor
tor J. Koplenig.

b) Raportul financiar — rapor
tor H. Fritz.

c) Raportul Comisiei centra
le de revizie — raportor F. Frei- 
haut.

2. — „Calea Austriei spre so
cialism" — raportor F. Furnberg.

3. — Rapoartele Comisiilor.
4. — Alegerea Comitetului Cen

tral. Comisiei centrale de revizie 
și Comisiei centrale de partid—o— ,

Rezultatul alegerilor 
dio India

DELHI 29 (Agerpres). - Au 
fost date publicității rezultatele 
pentru 488 de mandate in Camera 
Populară a parlamentului indian. 
Dintre acestea partidul Congresul 
Național Indian a obținut 365 
de mandate. Partidul Comunist 
29, Partidul socialist Praia—19, 
„Jan Sangh"—4, independenții— 
29, celelalte partide 42. Au mai 
rămas necomplectate 12 locuri. 
$ase deputați trebuie aleși din 
partea statului Jammu și Kașmir, 
4 din partea statului Himacial 
Pradoș și 2 din partea Pund. 
jabului.

In aceste regiuni alegerile vor 
avea loc ulterior.

—O~
Ședinfa Comisiei 

dunărene
BUDAPESTA, tn zilele de 27 

și 28 martie a avut loc la Bu- 
dapesta ședința Comisiei dunăre
ne. la lucrările căreia au partici
pat reprezentanți ai Bulgariei, 
Cehoslovaciei, iugoslaviei, Romî
ni ei, Ungariei și Uniunii Sovie
tice.

Pregătiri pentru Festival în R.P. Chineza 
și în Uruguay

PEKIN 29 (Ager,pres). - TASS 
transmite: Agenția China Nouă 
anunță că China va trimite la 
Moscova la cel de-al 6-lea Fes-

I COMENTARII*'
Campionul

Cariera Iui Eisenhower este 
in primejdie. Casa Albă se gă
sește în mina unui.... negru. 
Sînteți înmărmuriți ? Firesc. 

' Nu-i însă o glumă. Unul din 
fruntașii mișcării rasiste din 
S.U.A., John Kasper, a îritre- 
prins un turneu de conferințe 

> în cursul căruia a afirmat că 
președintele Eisenhower este în 
parte... negru.

— Priviți numai două minu- 
; te forma frunții sale și nu veți 
mai avea nici o îndoială! -* 
încerca el să convingă audito- 
riul.

Argumentul se oferă a fi 
zdrobitor. Concluzia : la Casa 
Albă nu are ce căuta un negru 
și nici măcar un negru 50 la 
sută. Dar cine să-i urmeze lui 
Eisenhower ? Nixonj supranu- 
mit africanul* după turneul său , 
recent pe „continentul negru ?“ 1 
Nu, mai bine John Kasper. 
Doar el este campionul rasis
mului, al purității americane, 
prototipul americanului 100 la 
sută.

Dar../ Sărmanul John Kas
per ! Campionul rasismului și-a 
mărturisit public prietenia ctl.' 
o negresă.

Cariera lui Eisenhower nu 
este totuși în primejdie.

Tratament adecvat
Medicii englezi, fiind prost 

| plătiți, amenință cu greva — 
i anunță „New Statesman and 
| Nation".
i E o chestie de boală. Să 
? sperăm că tratamentul aplicat 
| b să reușească. Totul depinde 

de reacția unui bolnav atît de 
încăpățînat ca guvernul bri
tanic...

Pyrrhusul parizian
Guy Mollet a realizat o vic

torie ă la Pyrrhus. Vestitul re
ge al Epirului a devenit cele
bru, deoarece și-a sărbătorit 
victoria după ce-i bătuse pe ro
mani la Ausculum atît de straș
nic incit n-a mai rămas nici 
urmă din... propria-i armată. 
Guy Mollet. fără să devină ce
lebru. poate să sărbătorească o 
victorie de aceeași manieră. Bă
tălia n-a fost insă militară, ci 
parlamentară. La capătul ei, 
Guy Mollet a ieșit victorios: 
a primit vot de încredere. Dar 
cele 221 de voturi care l-au

ajutat să rămînă prim-ministrn 
nu reprezintă decît ceva mai 
mult de o treime din numărul 
deputaților.

„Combat" face previziuni: 
„Sfîrșitul este de acum incolo 
hotărit. Pe care anume îl va 
alege Guy Mollet ? Ori căderea 

•intr-o ambuscadă iscată de un 
subiect minor, ori demisia în 
urma unui vot de încredere 
ce-i va fi refuzat, după cum a 
lăsat să se înțeleagă chiar el".

Nu s-ar putea spune că viito
rul îi suride Pyrrhusului pari
zian...

E. O.

POLEMICI j

tival Mondial al Tineretului și 
Studenților o delegație formată 
din peste 1.100 de persoane.

Din delegație vor face parte 
aproximativ 400 de dansatori, cin- 
tăreți, muzicieni și peste 100 de 
sportivi. In prezent în întreaga 
țară se desfășoară selecționarea 
de delegați la Festival.

★
MONTEVIDEO 29 (Agerpres). 

— TASS transmite:
Organizațiile de tineret din 

Uruguay se pregătesc în vederea 
celui de-al Vl-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților, 
A fost constituit un comitet na
țional de pregătire, fn cursul pre
gătirilor, in întreaga (ară vor fi 
organizate întreceri intre colecti
vele sportive de tineret.

Trei antrenori de fotbal renu- 
miți din Uruguay au chemat toate 
cluburile de fotbal să organizeze 
competiții pentru a selecționa 
pentru Festival cea mai bună e- 
chipă de tineri amatori

Comisiile de tineret ale sindi. 
catelor desfășoară pregătiri inten. 
se tn vederea Festivalului.

|VA

• MOSCOVA. După cum s a 
mai anunțat, la 28 martie s-a 
deschis la Moscova cel de al 
II-lea Congres unional al corn, 
pozitorilor sovietici. Tihon Hre- 
nlkov. secretarul general al Uni
unii compozitorilor sovietici, a 
prezentat raportul de activitate 
al conducerii Uniunii.

• LONDRA. La 28 martie a a- 
vut loc la Londra o nouă ședință 
a subcomitetului Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare. Ședința a fost 
prezidată de reprezentantul Ca
nadei, Johnson. Următoarea șe
dință va avea loc la 1 aprilie.

• VIENA. Ziarele austriece a 
nunfă că la Hamburg a avut loc 
la 24 martie o întrunire orga
nizată de partidul „blocul ger
man" in cadrul căreia vorbitorii 
au cerut anexarea Austriei la Re
publica Federală Germană și 
crearea „marelui Reich german".

• LONDRA. Agenția France 
Presse anunță că negocierile în-

tre patroni și reprezentanții mun. 
citorilor din construcții care se 
află în grevă de o săptămlnă, 
au eșuat. Reprezentanții munci
torilor greviști au anunțai că 
greva va continua pînă la satis
facerea tuturor revendicărilor 
muncitorilor. Incepîhd de la 30 
martie urmează să se alăture 
grevei alți 500.000 muncitori din 
regiunea Londrei.

• KUNMIN. Premierul Ciu 
En-lai a sosit la Kunmin venind 
cu un avion special de la țzentu 
spre a Se întilni cu primul minis
tru al Birmaniei, U Nu.

• BELGRAD. La 29 martie a 
sosit la Belgrad o delegație a 
cooperației de consum diti 
R.P.R. Membrii delegației vor 
rămîne în Iugoslavia timp de 10 
zile și vor lua cunoștință de 
specificul organizațiilor coopera
tiste iugoslave. Ei vor vizita Ser
bia, Croația și Slovenia.

ȘIIFI SI
• Echipa de handbal Dinamo- 

Berlin și-a încheiat vineri turneul 
pe care l-a întreprins în tara 
noastră susținînd în Capitală n 
întîlnire cu handbaliștii echipe' 
Dinamo-București. Oaspeții au 
prestat un joc de bun nivel teh
nic și au obținut victoria cu 
scorul de 22—7 (11—4).

• Stațiile noastre de radio vor 
transmite duminică alternativ de 
la București și Arț^J;'repriza a 
ll-a a meciurilor de fotbal • 
C.C.A.—Știința ^Wmișoara s F~a- 
mura Roșie Afad-Drj— Bou

P ORTIVE
rești din prima etapă a competi
ției „Cupa primăverii".

Transmisia se va face pe pro
gramul- I cu începere din jurul 
orei 17,15.

• Vineri seara s-a desfășurat 
ta sala sporturilor „Fioreasca" tn- 
ttlnirea de baschet dinlre selec
ționatele de tineret ale R.P. Ro
mine și R.P. Bulgaria. După un 
joc echilibrat și spectaculos vic
toria a revenit tinerilor baschet, 
baliști bulgari cu scorul de 
63—56 (23-27).

I



Prietenia frățească dintre U.R.S.S
și R. P. Ungară este de neclintit

Declarația guvernelor Uniunii Sovietice 
și Republicii Populare Ungare

MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS transmite Declarația guver
nelor Uniunii Sovietice și Republicii Populare Ungare, in decla
rație se spune printre altele :

Intre 20 și 28 martie 1957 au avut loc la Moscova tratative 
între delegația guvernului Uniunii Sovietice și delegația guver
nului Republicii Populare Ungare.

Tratativele dintre guvernul 
Uniunii Sovietice și guvernul Re
publicii Populare Ungare au de
curs într-o atmosferă de prietenie 
cu adevărat frățească. Părțile au 
stabilit că între ele există o de
plină înțelegere reciprocă asupra 
tuturor problemelor fundamenta
le ale dezvoltării relațiilor so
vieto-ungare. precum și in apre
cierea situației internaționale 
actuale.

In cursul tratativelor a avut 
loc un schimb de' păreri în pro
blemele legate de recenta rebe
liune

că legăturile 
popoarele so- 

____  _ rădăcini a- 
dînci. Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie a indicat calea 
spre socialism și poporului un
gar asuprit.

Cele două părți subliniază 
în unanimitate că relațiile 
dintre Uniunea Sovietică și. 
Republica Populară' Ungară se 
bazează pe egalitate deplină 
în drepturi și pe prietenia fră
țească dezinteresată Această 
egalitate în drepturi se deosebeș
te radical de acea „egalitate in 

i“ fictivă care există între 
■ imperialiste și țările 

care. In realitate, fn- 
i exploatarea popoarelor 

mici, jefuirea bogățiilor 
țări de către monopolu-

părți au subliniat 
*de prietenie dintre 
vietic și ungar au

contrarevoluționară în Un
și de situația creată în 
acesteia, cit și în proble- 

dezvoltării continue a rela- 
dintre Uniunea Sovieticăfiilor

și Republica Populară Ungară. 
S-a constatat că tratatul de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Uniunea Republici
lor Socialiste Sovietice și Repu. 
blica Populară Ungară din 18 fe
bruarie 1948, care stă la baza 
acestor relații, corespunde în în
tregime intereselor ambelor state 
și constituie o garanție sigură 
pentru dezvoltarea continuă a 
colaborării rodnice pe baza prin
cipiilor deplinei egalități în drep
turi, respectării independenței și 
suveranității de stat. Guvernul 
ungar declară că este întrutotul 
de acord cu declarația guvernu
lui U.R.S.S. din 30 octombrie 
1956 cu privire la bazele dezvol
tării și întăririi prieteniei și co
laborării dintre Uniunea Sovieti
că și celelalte state socialiste.

I.

Nagy. care a condus guvernul învățători ai proletariatului — 
ungar in octombrie-noiembrie 
I9o6, a netezit calea contrarevo
luției și a dus la dezmățul teroa- 
rci fasciste.

S-a ivit primejdia reală a li
chidării tuturor cuceririlor revo
luționare ale poporului ungar, 
primejdia instaurării in Ungaila 
a unui regim fascist slngeros și a 
transformării țării intr-o jucărie 
in miinile reacțiunii imperialiste.

In condițiile grele care se 
creaseră în tară, forțele sănătoase 
ale poporului ungar au reușit să 
se consolideze, să formeze guver
nul revoluționar muncitoresc ță
rănesc și, in frunte cu Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar, să 
desfășoare lupta hotărîtă Împotri
va contrarevoluției.

Armata sovietică, actionind la 
chemarea guvernului Ungariei a 
ajutat poporul ungar să zdro
bească forțele contrarevoluției și 
să instaureze in țară ordinea le
gală. Cu ajutorul frățesc al ar
matei sovietice, care și-a înde
plinit datoria ei internationalists, 
poporul ungar și-a apărat inde
pendența na'.ională a țării și cu
ceririle orînduirii democrat-popu
lare. Totodată a fost preîntîmpi- 
nată primejdia transformării Un
gariei intr-un focar de agresiune 
și într-un cap de pod militar al 
imperialiștilor în însăși inima 
Europei, a fost lichidată o pri
mejdie reală pentru interesele vi
tale ale tuturor popoarelor țări
lor socialiste și pentru cauza pă
cii în intreaga lume. In condițiile 
aciuate, trupele sovietice care se 
alia in Ungaria exercită funcțiu
nea de apărare a libertății și in
dependenței poporului ungar îm
potriva planurilor agresive ale 
reacțiunii internaționale.

Măsurile întreprinse de Uniu
nea Sovietică pentru acordarea 
de ajutor poporului ungar s-au 
bucurat de sprijinul unanim "* 
Partidului C 
Partidului 
Partidului 
Partidului __ ___ ...
vacia și al celorlalte partide co
muniste și muncitorești ca fiind 
corespunzătoare intereselor Inter
naționalismului proletar, cauzei 
socialismului, păcii și securității 
popoarelor. Treptat, cercuri tot 
mai largi care luptă în toate 
țările pentru pace și democrație 
au Înțeles justețea acestor măsuri.

Evenimentele din Ungaria au 
arătat că forțele imperialiste nu 
renunță la încercările lor de a 
submina prin orice mijloace uni
tatea lagărului socialist în 
scopul încercării de a zdrobi țările 
socialiste una cite una, de a 
submina sistemul mondial socia
list.

Aceste evenimente au confir
mat incă o dată că și după răs
turnarea burgheziei, lupta de 
clasă in interiorul țărilor socia
liste nu încetează, că clasele ex
ploatatoare înlăturate de la pu
tere și lacheii lor, în alianță cu 
imperialiștii străini, proptind de 
qrice slăbire a dictaturii proleta
riatului și a conducerii partidului, 
desfășoară o luptă activă împo
triva orînduirii democrat-popu
lare, împotriva poporului lor, pen
tru restaurarea puterii capitaliști
lor și moșierilor. Interesele oame. 
nilor muncii din fiecare tară so
cialistă și ale întregului lagăr 
socialist, interesele asigurării pă
cii, securității popoarelor și vic
toriei socialismului cer în mod in
sistent întărirea continuă, neobo. 
sită a orînduirii democrat-popu- 
'.are, apărarea hotârită a acestei 
orindutri împotriva tuturor unelti
rilor imperialiștilor și a forțelor 
contrarevoluționare interne. întă
rirea prin toate mijloacele a vigi. 
lenței revoluționare.

Prin zdrobirea contrarevoluției 
în Ungaria s-a dat o lovitură ni
micitoare tuturor forțelor antiso- 
cialiste din țările socialismului și 
protectorilor lor imperialiști din 
străinătate, tuturor acelora care 
încearcă să submineze și să nimi
cească orînduirea democrat-popu- 
lară. Puternica comunitate a țări
lor socialiste a dovedit în mod 
grăitor că este in stare să dea 
o ripostă hotărîtă și fermă tutu
ror încercărilor de atentat la in
teresele vitale ale oamenilor 
muncii din aceste țări, a dovedit 
că nu va permite încălcarea inte
reselor nici unuia din membrii 
acestei comunități.

Delegațiile P.C.U.S. și P.M.S.U. 
au constatat cu mare satisfacție 
că poporul ungar, bizuindu-se pe 
ajutorul prietenesc al U.RS.S. și 
al celorlalte țări socialiste, a ob
ținut succese serioase în lichida
rea consecințelor rebeliunii con
trarevoluționare și în normaliza
rea vieții din tară.

Delegațiile P.M.S.U. și P.C.U.S. 
au constatat cu satisfacție că 
majoritatea covirșitoare a oame
nilor muncii ungari au apreciat 
în mod just evenimentele din oc
tombrie-noiembrie și situația care 
s-a creat in tară și iși îndreaptă 
toate eforturile spre întărirea 
prin toate mijloacele a statului 
democrat-popular spre restabilirea 
și dezvoltarea cit mai grabnică a 
economiei naționale a tării, spre 
întărirea alianței frățești cu tari
le lagărului socialist.

S-a constatat că un mare merit 
în reprimarea cu succes a con
trarevoluției și restabilirea vieții 
economice și sociale a țării revine 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar.

Elorturile cercurilor contra-e- 
voluționare de a lichida partidul 
marxist-leninist al clasei munci
toare din Ungaria, au eșuat

P.C.U.S. și P.M.S.U. subliniază 
că exemplul ungar a confirmat 
încă o dată indicațiile marilor

țfe asemenea Ungariei o amin are 
pe termen lung a amortizării o- 
bligațiilor în sumă de peste 
150.lXMJ.000 ruble din creditele a- 
cordate anterior și a scutit gu
vernul Ungariei de amortizarea 
unei datorii In sumă de peste un 
miliard forinți pentru fostele bu
nuri germane și a cotei de parti- 
(ipație sovietică la fostele socie
tăți mixte sovieto-ungare, pre
date la timpul lor Ungariei.

In aceleași scopuri guvernul 
Uniunii Sovietice, mergind în 
întimpinarea dorințelor guvernu- 

r lui Republicii Populare Ungare, a 
consimțit să examineze favorabil 
problema acordării de ajutor e- 
conomic și tehnic in construirea 
și reconstruirea unor întreprin
deri industriale și a transportului 
Ungariei. In legătură cu aceasta, 
părțile au însărcinat organele lor 
compdente să ducă în anul 1957 
tratative și să pregătească pro
punerile corespunzătoare.

Acordînd o mare importanță 
folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice, guvernele Uniu
nii Sovietice și Ungariei au avut 
un schimb de păreri asupra unei 
mai largi colaborări in viitor in 
acest domeniu. Uniunea Sovietică 
și Republica Populară Ungară 
vor participa și pe viitor la lu
crările Institutului unificat pen- 

•tru cercetări nucleare. Uniunea 
Sovietică acordă Ungariei aju
tor economic și tehnic în prospec
tarea geologică a zăcămintelor 
de uraniu, livrindu-i de asemenea 
utilaj, aparate și instrumente.

La tratative s-a căzut de acord 
că acest ajutor se va acorda de 
către Uniunea Sovietică și pe 
viitor: afară de aceasta, Uniu
nea Sovietică va acorda Repub i- 
cii Populare Ungare ajutor în 
construirea de centrale atomo-e- 
lectrice și în asigurarea lor cu 
materialele fisionabile necesare. 
Părțile au căzut de acord că, 
după ce Ungaria va organiza ex
tracția minereului de uraniu, ea 
va livra Uniunii Sovietice la pre
țuri echitabile reciproc-avantajoa- 
se acea parte care nu este nece
sară economiei naționale a Un
gariei.

In interesul întăririi continue 
a relațiilor de prietenie dintre po
poarele noastre, părțile au ajuns 
la o părere unanimă în legătură 
cu dezvoltarea continuă, prin toa
te mijloacele, a colaborării știin
țifice și culturale, în conformitate 
cu acordul de colaborare știin
țifică și culturală dintre Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste 
și Republica Populară Ungară 
semnat la 28 iunie 1956 la Mos
cova.

flce pe teritoriul Ungariei, stabili
rii efectivului, componenței și 
dislocării lor și să încheie un 
acord care să stabilească statutul 
juridic al trupelor sovietice stațio
nate temporar pe teritoriul Re
publicii Populare Ungare.

Guvernul U R S.S. și guver
nul 'Republicii Populare Ungare 
au discutat principalele proble
me ale situației internaționale ac
tuale și au constatat in unanimi
tate că situația in 
necesitatea unei și 
eziuni a lagărului 
ceririle oamenilor 
țările acestui lagăr 
unor atacuri permanente din par
tea cercurilor imperialiste ale 
statelor occidentale, care pun la 
cale planuri agresive de restau
rare a capitalismului acolo unde 
proletariatul, a luat puterea în 
miinile sale. Totodată, imperialiș
tii incearcă să rupă din lagărul 
socialismului diferite țări, să 
scindeze și să slăbească acest la
găr și prin aceasta să lovească 
in interesele proletariatului din 
lumea întreagă, care luptă pentru 
eliberarea de sub exploatarea ca
pitalistă.

încercarea de a răsturna pe 
cale armată regimul de democra
ție populară in Ungaria, agresiu
nea Angliei, Franței și Israelului 
împotriva Egiptului, elaborarea 
faimoasei ..doctrine Eisenhower" 
— acest plan de înăbușire a miș
cării de eliberare națională în 
țările Orientului Apropiat și Mij
lociu și de înrobire colonială a 
popoarelor arabe de către mono
polurile americane — dovedește 
odată mai mult necesitatea unei 
lupte aprige și de zi cu zi a po
poarelor pentru menținerea și con
solidarea păcii.

Guvernul Uniunii Sovietice în
țelege și Împărtășește temerile 
părții ungare in legătură cu re- 
militarizarea Germaniei occiden
tale.

Guvernul Republicii Populare 
Ungare se declară pe deplin de 
acord cu declarația din 17 noiem
brie 1956 a guvernului sovietic 
in problema dezarmării. El con
sideră că înfăptuirea propunerilor 
cuprinse în această declarație 
poate atenua Încordarea interna
țională, poate pune capăt cursei 
inarmărilor și poate înlătura pri
mejdia unui nou război

★
Guvernul Uniunii Sovietice și 

guvernul Republicii Populare Un- 
gare își exprimă convingerea 
fermă că schimbul multilateral de 
păreri care a avut loc în cadrul 
tratativelor va contribui la con
solidarea și dezvoltarea con
tinuă a prieteniei frățești și co
laborării dmtre Uniunea Sovietică 
și Republica Populară Ungară 
fn interesul popoarelor celor 
două țări, va contribui la conso
lidarea in măsură și mai mare 
a forțelor țărilor socialiste, ca și 
la consolidarea păcii și securi
tății in lumea intreagă.

Cele două guverne consideră că 
atit timp cit puterile occidentale, 
desfășurind cursa ' " "
vor respinge cu 
propunerile privind 
lichidarea grupărilor 
crearea in Europa a 
de securitate colectivă, țările la
gărului socialist trebuie să ia 
toate măsurile posibile pentru a- 
sigurarea apărării cuceririlor oa
menilor muncii din țările lor, 
pentru menținerea păcii și securi
tății in Europa și in lumea în
treagă. Guvernul Uniunii Sovie
tice și guvernul Republicii Popu
lare Ungare declară că sint hotă- 
rite să sprijine și să întărească 
Tratatul de la Varșovia, menit să 
fie o apărare de nădejde Împo
triva oricăror unelti.i ale cercu
rilor agresive ale statelor impe. 
rialiste.

Propaganda contrarevoluționară 
încearcă in prezent să folosească 
staționarea trupelor sovietice pe 
teritoriul Ungariei pentru ațița- 
rca unei stări de spirit naționa
liste in Ungaria, pentru a sădi 
In rîndurile elementelor mic bur
gheze și ale părții celei mal îna
poiate a oamenilor muncii ungari 
vrajba împotriva Uniunii Sovie
tice. Guvernul ungar declară că 
toți cei cărora le este scumpă cau
za proletariatului și a Ungariei 
populare iși dau seama că în si
tuația internațională existentă, 
principalul pentru oamenii mun
cii din țările socialiste este asi
gurarea apărării de nădejde a 
cuceririlor lor socialisfe. Prezen
ța pe teritoriul Ungariei a uni
tăților armatei sovietice este fac
torul hotărîtor care apără țara de 
planurile agresive ale imperialiș
tilor, ceea ce a ieșit la iveală in 
zilele din octombrie-noiembrie ale 
anului trecut în Ungaria.

Cele două guverne pornesc de 
la faptul că staționarea tempo
rară a trupelor sovietice, in Un
garia în conformitate cu Tratatul 
de la Varșovia este impusă de si
tuația internațională creată, cind 
există blocul agresiv al Atlanti
cului de nord (N.A.T.O.). cind 
Germania occidentală se retnili- 
tarizează și acolo își ridică tot 
mai mult capul forțele revan
șarde, cind S.U.A. și celelalte țări 
ale blocului Atlanticului de nord 
au numeroase trupe și baze în 
apropierea frontierelor țărilor 
socialiste, duc o activitate subver
sivă îndreptată Împotriva acestor 
țări și refuză să accepte un acord 
cu privire la dezarmare și la in
terzicerea armei atomice. Orga
nizația Tratatului de la Varșovia 
este o organizație strict defensivă 
creată in legătură cu intensifica
rea activității agresive a N.A.T.O. 
și cu cursa primejdioasă a înar
mărilor și a altor măsuri mi.itare, 
înfăptuite de participanții la a- 
cest bloc.

S-a căzut de acord ca cele două 
părți să ducă intr-un viitor apro
piat tratative în problemele sta
ționării unităților militare sovie-

inarmărilor, 
încăpăținare 
dezarmarea, 
militare și 

unui sistem

Marx și Lenin cu privire la rolul 
hotărîtor al partidului marxist al 
c'.asei muncitoare ca forță mobi
lizatoare, organizatoare și con
ducătoare a poporului, cu privire 
la uriașa importanță a activității 
ideologice, educative a partidului 
în rindul maselor și a legăturii 
strinse, de zi cu zi a partidului și 
conducerii lui cu masele populare.

Delegațiile P.C.U.S. și P.M.S.U. 
subliniază că evenimentele din 
Ungaria au dovedit încă o dată 
necesitatea unității și coeziunii 
țărilor socialiste, a popoarelor lor 
șl a partidelor comuniste și mun
citorești.

P.C.U.S.. și P.M.S.U. consideră 
drept sarcină de cea mai mare 
importantă educarea și pe viitor 
a popoarelor țărilor lor In spiri
tul principiilor internaționalismu
lui proletar și al solidarității In
ternationale a oamenilor muncii, 
în spiritul luptei.necruțătoare îm
potriva tuturor manifestări.or na
ționalismului și șovinismului bur
ghez. Ele se ridică cu hotărire 
împotriva oricăror încercări de a 
revizui astfel de teze fundamen
tale ale marxism-leninismului, ca 
de pildă învățătura despre dicta
tura proletariatului, despre ro
lul conducător al partidului, și 
vor lupta împotriva tuturor dena
turărilor și șovăielilor în dome
niul ideologiei marxist-leniniste, 
precum și împotriva oricăror în
cercări, de oriunde ar veni ele, 
de a scinda și a dezbina din 
punct de vedere ideologic țările 
socialiste și partidele lor comu
niste și muncitorești.

P.C.U.S. și P.M.S.U. consideră 
dăunătoare, ca neavînd nimic 
comun cu marxism-leninismul și 
ca aducînd mari prejudicii atit 
fiecărei țări socialiste in parte 
cit și întregului lagăr socialist, 
ideile așa-zisului „comunism na
țional" răspîndite în ultima vre
me de către unii „teoreticieni", 
care urmăresc în fond să zdrun
cine temeliile de neclintit ale in; 
ternationalismului proletar, să 
dezbine și să opună unul altuia 
popoarele țărilor socialiste, să 
scindeze lagărul socialist, să slă
bească mișcarea comunistă, să 
zdruncine încrederea oamenilor 
muncii in partidele lor comuniste 
și muncitorești, să frîneze mer
sul popoarelor spre socialism. 
Măreața învățătură marxist-leni- 
nistă are caracter internațional, 
și nu național. Construirea socia
lismului merge și va merge în 
diferite țări In linii generale și 
în esență pe o cale comună, ba- 
zipdu-se pe legile sociale desco
perite de știința marxist-'.eninistă.

Firește că în acest caz avind în 
vedere tradițiile și particularitățile 
naționale ale fiecărei țări, s’nt 
posibile și există în practică for
me și metode diferite de construi
re a socialismului, un mod dife
rit de a aborda rezolvarea sarci
nilor construcției socialiste. A- 
ceasta nu are însă nimic comun 
cu limitarea națională, cu opu
nerea experienței unor țări socia
liste experienței altora, cu uitarea 
principiilor internaționalismului 
proletar și cu alunecarea pe po
zițiile naționalismului.

Fiind o învățătură internațio. 
nală, marxism-leninismul oglin
dește totodată în deplină măsură 
interesele naționale fundamentale 
ale poporului. Politica partidului, 
care își bazează activitatea pe 
învățătura marxist-leninistă. co
respunde întrutotul intereselor na
ționale vitale ale maselor popu
lare ale țării respective și asigură 
Îmbinarea justă a acestor interese 
cu interesele internaționale ale 
clasei muncitoare și ale tuturor 
oamenilor muncii.

Delegația P.M.S U. a subliniat 
că în activitatea sa practică pen
tru construirea socialismului în 
Republica Populară Ungară se 
bizuie și se va bizui întotdeauna 
pe măreața învățătură leninistă 
și pe experiența P.C.U S. și a po- 
porului sovietic, învățătură și ex
periență care au o însemnătate 
istorică mondială, precum și pe 
experiența și practica celorlalte 
țări socialiste și a partidelor tor 
marxist-leniniste.

în condițiile actuale. Ungaria, 
ca și oricare altă țară de demo
crație populară. își poate păstra 
independenta numai pășind pe 
calea socialismului, făcind parte 
din familia prietenească a state
lor socialiste ca membru egal îrt 
drepturi. De aceea lozincile des
pre o așa-zisă „neutralitate" nu 
sînt de fapt altceva decît năzuin
ța forțelor reacționare de a rupe 
Ungaria* de lagărul socialismului, 
de a o împinge pe calea renunță
rii la independența națională și 
de a o subordona statelor imperia
liste străine.

Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice și Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar declară că vor 
întări și dezvolta prin toate mij
loacele relațiile de prietenie și co
laborare dintre popoarele sovietic 
și ungar, dintre P.C.U S. și 
P.M.Ș U„ dintre sindicatele, orga
nizațiile de tineret și alte organi
zații obștești sovietice și ungare 
prin formele care vor fi conside
rate ca cele mai indicate.

Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice și Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar vor depune toate 
elorturile pentru dezvoltarea și 
întărirea și în viitor a prieteniei 
și înțelegerii reciproce dintre ță
rile socialiste și partidele lor co
muniste și muncitorești, pentru 
întărirea unității și puterii lagă
rului socialist. în interesul cons
truirii cu succes a socialismului 
și comunismului în aceste țări. In 
interesul securității popoarelor și 
al păcii în întreaga lume.

Din însărc inarea delegației Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar 
Președintele C C. al P.M.S U.

J. RADAR
(Texte prescurtate)
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lume impune 
mai mari co- 
socialist. Cu 
muncii din 
sint obiectul

lupta seculară împotriva înrobi
torilor săi. Participarea unități
lor armatei sovietice la zdrobirea 
rebelilor fasciști a constituit un 
act de înaltă solidaritate prole
tară. ■'

In prezent, urmînd exemplul 
reacțiunii internaționale și cău- 
tind să ponegrească misiunea 
eliberatoare a armatei sovietice, 
unii încearcă să prezinte într-o 
lumină denaturată participarea ei 
la înăbușirea rebeliunii contra
revoluționare. Guvernul ungar 
declară cu hotărîre că asemenea 
încercări înseamnă de fapt com
plicitate cu reacțiunea imperia
listă și cu contrarevoluția inter
nă ungară. Ele sînt o qfensă 
grosolană adusă mărețelor prin
cipii ale internaționalismului 
proletar din partea acelora care 
se dau drept prieteni ai Unga
riei democrat-populare, dar pe 
care nici un patriot ungar cin
stit nu-i va numi prieteni.

Evenimentele contrarevoluțio
nare din Ungaria dovedesc o 
dată mai mult că în condițiile 
actuale numai unitatea strinsă a 
statelor socialiste poate asigura 
construirea cu succes a socialis
mului și apărarea independen
ței naționale a acestor țări. Un 
exemplu al adevăratei colaborări 
și solidarități prietenești a «late
lor socialiste l-a constituit ma
rele ajutor moral și material a- 
cordat de popoarele țărilor socia
liste poporului ungar în legătură 
cu pagubele pricinuite de con
trarevoluție.

Evenimentele din Ungaria ne 
învață că popoarele țărilor so
cialiste trebuie să păstreze cea 
mai strictă vigilență revoluțio
nară și să’ știe să-și apere cu 
fermitate mărețele cuceriri in 
construirea socialismului împo
triva dușmanilor interni și ex
terni.

Cele două guverne declară că 
evenimentele din octombrie-no 
iembrie 1956 din Ungaria au a- 
rătat cît se poate de c ar cine 
sînt dușmanii și cine sînt prie
tenii adevârați ai poporului un
gar. După cum era și de aștep
tat. cea mai ostilă poziție au a- 
doptat-o cercurile guvernamentale 
din S.U.A. care au participat activ 
la pregătirea și desfășurarea rebe
liunii contrarevoluționare in Un
garia, precum și anumite cercuri 
din Germania occidentală, An
glia, Franța si din alte state ca
pitaliste. »

Participarea directă și indi
rectă a cercurilor imperialiste ale 
puterilor occidentale ta încerca
rea de a răsturna puterea oame
nilor muncii din Ungaria, consti
tuie o acțiune contrarevoluționară 
îndreptată împotriva întregului 
lagăr al socialismului. Guvernele 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Ungare declară că ele 
sînt gata să colaboreze și în vii
tor în mod pașnic cu țările capi
taliste. In același timp, ele de
clară categoric că orice încercare 
de a se amesteca în treburile lor 
interne și de a împiedica munca 
pașnică a popoarelor lor va ln- 
tîmpina cea mai hotărîtă ripostă.

Reține atenția poziția adopta
tă de cercurile conducătoare din 
Austria, care au permis folosi
rea teritoriului țării lor pentru 
desfășurarea unei activități vădit 
dușmănoase Ungariei vecine.

Faptele arată că în prezent 
cercurile guvernante ale puteri
lor occidentale, care poartă 
greaua răspundere pentru eveni
mentele singeroase din Ungaria, 
nu vor să renunțe la activitatea 
lor, îndreptată spre amestecul în 
treburile interne ale Ungariei și 
a'e celorlalte țări din lagărul 
socialist. O mărturie a acestui 
fapt o constituie îndeosebi pre
zentarea spre examinarea de că. 
tre O.N.U. a așa-zisei probleme 
ungă re.

Cele două guverne declară că 
atît prezentarea și examinarea 
acestei probleme în O N.U., cît 
și adoptarea de către Adunarea 
Generală a rezoluției în această 
problemă, subminează serios pre
stigiul acestei organizații și con
stituie un amestec grosolan în 
treburile interne ale Ungariei, 
precum și în problemele care sînt 
de competența guvernelor Unga
riei. U.R.S S. și celorlalte țări 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

In prezent diferite organizații 
dintr-o serie de țări occidentale, 
printre care și organele oficiale 
ale puterii, pun fel de fel de ob- ... ___________  ... ._ .
stacole în calea înapoierii în pa- ,85.000.000 ruble și îi vor fi puse 
trie ft, refugiaților ungari, din '* " "..................  ‘ —
care o mare parte a fost derutată 
de propaganda occidentală și a 
dat crezare făgăduielilor ei min. 
cinoase.

Cele-.două- guverne constată cu 
satisfacție că acei reprezentanți 
ai intelectualității din diferite țări, 
care nu au putut la timpul lor 
să aprecieze fust evenimentele 
petrecute în Ungaria, încep as
tăzi să înțeleagă tot mai clar ce 
mare primejdie pentru pace 
fi reprezentat reînvierea 
stat fascist pe teritoriul 

. riei, în centrul Europei.

II.

Cele două părți au. constatat 
că o trăsătură caracteristică a 
situației internaționale actuale 
este existența a două sisteme so
ciale mondiale — socialist și ca
pitalist. In politica lor exteină 
țările lagărului socialist aplică 
cu fermitate principiul leninist al 
coexistenței pașnice 
sisteme
In ultimul timp 

țiunii imperialiste, 
destinderea situației 
le realizată în urma 
popoarelor iubitoare de pace, au 
încercat să readucă în lume ve
chea situație de „război rece" și 
în acest scop au declanșat eveni
mentele singeroase din Ungaria 
folosind în interesul lor atit con
trarevoluția internă ungară, care 
a continuat să existe clandestin, 
cît și pe emigranții reacționari 
întreținuți pu bani americani în 
unele țări occidentale.

Guvernele Ungariei și Uniunii 
Sovietice sint unanime în apre
cierea caracterului evenimentelor 
contrarevoluționare din Ungaria, 
considerind că ele au reprezen
tat o primejdie directă pentru se
curitatea statelor socialiste, pre
cum și in general pentru cauza 
păcii in Europa.

Datele și documentele autenti
ce aflate la dispoziția guvernului 
ungar arată că pregătirile pentru 
acțiunea armată a forțelor con
trarevoluționare din Ungaria din 
octombrie-noiembrie 1956 s-au 
desfășurat sub conducerea ne
mijlocită și cu participarea acti
vă a cercurilor agresive ale pu
terilor occidentale.

O grea răspundere pentru dez
lănțuirea rebeliunii contrarevolu
ționare din Ungaria revine tră
dătorului Imre Nagy și grupului 
său care, folosind în mod dema
gogic lozinci socialiste și mini- 
malizînd prin toate mijloacele 
cuceririle socialiste obținute prin 
munca plină de abnegație a po
porului muncitor ungar, au în
cepui, sub ’pretextul luptei împo
triva greșelilor din trecut, ofen
siva împotriva dictaturii proleta
riatului, temelia temeliilor orîn. 
dui.rii sociale noi, democrat- 
popiilare din Ungaria.

Guvernul Uniunii Sovietice îm
părtășește părerea guvernului 
Republicii Populare Ungare că 
singura cale de apărare a pu
terii;, populare, a independentei 
țărij- și a dezvoltării ei pașnice 
a fost constituirea guvernului 
revoluționar muncitoresc-țără- 
nesc, care, unind forțele patrioti
ce revoluționare din țară, le-a 
dus la lupta împotriva contrare
voluției și. cu ajutorul frățesc al 
Uniunii Sovietice, a apărat pu
terea de stat legală a poporului 
ungar și cuceririle lui socialiste.

Guvernul Uniunii Sovietice 
prețuiește mult succesele pe care 
muncitorii, țăranii și cei mai 
buni reprezentanți ai intelectua
lității ungare le-au obținut prin 
eforturile lor eroice în lupta îm
potriva contrarevoluției, iar după 
încetarea luptelor armate, pentru 
întărirea situației economice și 
politice, pentru normalizarea vie
ții sociale, economice și cultura
le a țării.

Guvernul revoluționar muncito. 
resc-țărănesc ungar consideră 
necesar să declare că în octom
brie-noiembrie 1956. in condițiile 
primejdiei transformării Unga
riei într-un stat fascist, cu toa
te consecințele grele decurgînd 
de aici pentru poporul ungar, 
pentru soarta statului ungar și 
pentru cauza păcii și securității 
în Europa, ajutorul frățesc al   ...
Uniunii Sovietice a permis po- examinate..sub 
porului Ungariei să evite o ca- problemele ' 
ta strofă și să-și mențină liber- tre Uniunea 
tetea ș: independența cucerite în ca Populară Ungară. Cele două

a celor două

forjele reac- 
speriate de 

internaționa- 
i eforturilor

In cursul tratativelor 
țoale

drepturi 
puterile 
mici' și 
seatnnă 
statelor 
acestor . 
rile imperialiste.

In cursul tratativelor au fost 
examinate și discutate sub toate 
aspectele problemele relațiilor e- 
conomice sovieto-ungare.

Delegațiile guvernamentale au 
constatat cu satisfacție că legă
turile comerciale dintre U.R.S.S. 
și Republica Populară Ungară 
s au dezvoltat cu succes pe baza 
atit a acordurilor anuale, cit și 
a acordurilor pe termen lung cu 
privire la livrările reciproce de 
mărfuri. In ultimii opt a«i. volu
mul schimburilor de mărfuri în
tre Uniunea Sovietică și Unga
ria a crescut de.peste 3,5 ori.

Republica Populară Ungară, 
nedispunînd de suficiente resurse 
proprii de materii prime. își sa
tisface prin importul din U.R.S.S. 
o parte însemnată a nevoilor sale 
de materii prime, în special de 
minereu de fier, fontă, bumbac, 
petrol, plumb, nichel, materii pri
me pentru producția de îngrășă
minte minerale, lemn de construc
ție Și cherestea. In 1956, mate
riile prime, materialele și semi
fabricatele au constituit 85 la 
sută din întregul import al Un
gariei din Uniunea Sovietică.

Ungaria primește de asemenea 
din U.R.S.S. o serie de alte măr
furi importante pentru economia 
națională, inclusiv utilajul indus
trial de care are nevoie. La rin
dul său, Uniunea Sovietică este 
o piață largă și stabilă pentru 
producția de export a industriei 
ungare. In 1956, 72 la sută din 
exportul Ungariei în U.R.S.S. au 
fost mărfuri industriale, mai ales 
produse ale industriei construc
toare de mașini. Toate acestea 
constituie o condiție importantă 
pentru dezvoltarea economiei na
ționale a Ungariei.

Delegațiile guvernamentale au 
relevat că comerțul dintre Uniu
nea Sovietică și Republica Popu
lară Ungară se efectuează în 
nrezent, ca și în trecut, pe baza 
prețurilor de pe piața mondială.

In scopul de a ușura lichida, 
rea dificultăților economice ale 
Republicii Populare Ungare, gu
vernul Uniunii Sovietice a con
simțit să satisfacă cererea guver
nului revoluționar muncitoresc, 
țărănesc al Republicii Populare 
Ungare cu privire la sporirea 
considerabilă în 1957 a livrări
lor din Uniunea Sovietică de ma
terii prime, semifabricate, utila
je, precum șl de alte mărfuri ne
cesare economiei naționale a Re. 
publicii Populare Ungare și sa
tisfacerii nevoilor populației. A. 
nul acesta, Uniunea Sovietică va 
livra Ungariei mărfuri în valoare 
totală de 1.010.000.000 ruble, in
tre care 450.000 tone de grîu, 
200.000 tone de cereale furajere, 
peste 1.200.000 tone de minereu 
de fier, 150.000 tone de laminate 
de oțel, 110.000 tone de fontă. 
500.000 tone de cocs, 1.200.000 
tone de cărbune. 900.000 tone de 
petrol, 400.000 mc. de cherestea,*1 
8.000 tone de cupru, 8.000 tone 
de aluminiu în blocuri; în afară 
de aceasta, se prevede de aseme
nea livrarea de păcură, plumb, 
cositor, nichel, bunuri de larg 
consum și alte mărfuri.

Pentru a acorda ajutor guver
nului Republicii Populare Ungare 
în refacerea și dezvoltarea con
tinuă a economiei Ungariei, ca
pabilă nu numai să satisfacă ne
voile interne crescinde ale ță
rii, ci și să asigure echilibrarea 
plăților în comerțul exterior și 
să ridice nivelul de trai al popu- i 
lației, guvernul sovietic a acor
dat Ungariei un credit pe termen 
lung care va fi folosit in anul cu
rent, în sumă de 750.000.000 ru
ble, din care 200.000.000 ruble in 
devize libere. Acest credit se a- 
cordă în condiții avantajoase cu 
o dobîndă anuală de 2% și amor
tizabil în decurs de zece ani. in- 
cepînd din 1961, prin livrări de 
mărfuri, pe care Ungaria le ex
portă în mod obișnuit.

Ungariei îi vor fi livrate de a- 
semenea de către U.R.S.S. în 
anul curent mărfuri în valoare de

—1 al 
Comunist Chinez, al 

Comunist Bulgar, al 
Muncitoresc Romin. al 
Comunist din Cehoslo-

III.
• In cursul tratativelor au fost 
supuse examinării problemele le
gate de participarea celor două 
părți la organizația Tratatului 
de la Varșovia.

Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Președintele Guvernului revoluționar muncitoresc- 
Republicilor Sovietice Socialiste țirănesc f

N. A BULGANIN JANOS RADAR
Moscova, 28 martie 1957.

*
Declarația cu privire la tratativele 

dintre delegațiile Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice șl Partidului

• Muncitoresc Socialist Ungar

ar 
unul 

Unga-

au fost 
aspectele 

privind relațiile din- 
i Sovietică și Republi-

la dispoziție devize libere în sumă 
de 40.000.000 ruble în contul cre
ditelor acordate anterior.

Așa dar. în anul 1957 Ungaria 
va primi din Uniunea Sovietică, 
în contul creditului mărfuri și de
vize libere pentru suma de 
875.000.000 ruble.

Pentru achitarea livrărilor so
vietice, neacoperite de creditul 
menționat, Republica Populară 
Ungară va livra U.R.S.S. In a- 
nul 1957 mărfuri printre care 
nave, macarale plutitoare și ma
carale portal, vagoane de călă
tori, mașini-unelte pentru așchle- 
rea metalelor, aparate de control 
si de măsurat, instalații frigori
fice, mașini de cusut, mobilă și 
alte mărfuri industriale precum și 
unele mărfuri agricole, care for
mează articolele obișnuite ale 
exportului ungar.

Guvernul sovietic a acordat

MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS transmite Declarația cu 
Pjiyifț. la tratativele dintre delegațiile Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. In 
declarație se spune printre altele :

In zilele de 27 și 28 martie 1957 au avut loc tratative intre dele, 
gațiile Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar.

, Reprezentanții P.C.U.S. și P.M.S.U. au discutat problemele situa
ției internaționale și ale mișcării muncitorești internaționale, 
au făcut schimb de informații asupra vieții interne a P.C.U.S. și 
P.M.S.U., au căzut de acord asupra măsurilor pentru lărgirea legă
turilor și colaborării între partide și au făcut schimb de păreri asu
pra altor probleme care interesează cele două partide.

Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, In 
spirittfi unei înțelegeri reciproce 
și unități depline de păreri ale ce
lor două delegații în toate pro
blemele discutate.
Participanții la tratative au sub

liniat că cercurile imperialiste 
și-au Întețit in ultima vreme în
cercările de a învenina atmosfera 
internațională, de a submina Îm
bunătățirea care se conturase în 
relațiile dintre statele cu sisteme 
politice diferite și de a submina 
unitatea țărilor socialiste. Una 
din cele mai serioase provocări 
de acest gen a fost rebeliunea 
contrarevoluționară organizată 
de imperialiști în Ungaria.

Reprezentanții Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și ai 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar au constatat existența 
unei depline unități în aprecierea 
Caracterului evenimentelor 
octombrie-noiembrie 1956 
Ungaria ca fiind o 
liune contrarevoluționară 
dreptată spre răsturnarea 
rinduirii democrat populare în 
Ungaria, spre restaurarea în țară 
a puterii capitaliștilor și moșie
rilor, spre subminarea unității la
gărului socialist, spre transfor
marea Ungariei intr-un focar de 
război în Europa, într-o unealtă 
a cercurilor agresive ale puterilor 
imperialiste.

In cursul celui de-al doilea răz
boi mondial armata sovietică, 
zdrobind trupele hitleriste, a eli
berat Ungaria de sub jugul 
străin. Pentru prima oară, după o 
asuprire de patru secole a Un
gariei de către monarhia germa- 
no-habsburgică și după dominația 
de 25 de ani a regimului fascisto- 
horthyst, care a subordonat viața 
economică și politică a țării in
tereselor forțelor imperialiste

din 
din 

rebe- 
în- 
o-

străine, Ungaria a dobîndit inde
pendenta națională. Poporul un
gar eliberat a răsturnat regimul 
fascist antipopular, a lichidat do
minația capitaliștilor și moșieri
lor, a stabilit orinduirea demo- 
crat-populară și, pășind pe calea 
construcției socialiste, a obținut 
sub conducerea Partidului celor 
ce Muncesc din Ungaria mari 
succese în toate domeniile vieții.

Totodată în practica construc
ției socialiste, fosta conducere a 
partidului a săvîrșit greșeli se
rioase, care au provocat nemul
țumire atit în sinul partidului 
cît și în rindul oamenilor muncii 
fără de partid. Contrarevoluția 
ungară, folosind această nemul
țumire în scopurile ei antipopu
lare, restauratoare, a căutat prin 
toate mijloacele să o îndrepte îm
potriva orînduirii democrat-popu
lare, să submineze forța condu
cătoare a acestei orîndulri — 
partidul clasei muncitoare. In
spirați de forțele imperialiste din 
străinătate, complotiștii contrare
voluționari au desfășurat o pro
pagandă furibundă încercînd să 
ponegrească orinduirea democrat- 
popuTară, să discrediteze rezul
tatele construcției socialiste în 
Ungaria, să discrediteze faptul 
incontestabil că, tocmai în anii 
orinduirii democrat-populare, Un
garia a cunoscut ani de înflorire 
fără precedent în istoria ei în do
meniu) economiei și culturii, ani 
de îmbunătățire considerabilă a 
vieții populației muncitoare din 
Ungaria.

Delegația Partidului Muncito
resc Socialist Ungar a subliniat 
că complotiștii au reușit să pro
voace rebeliunea contrarevoluțio
nară în primul rînd datorită fap
tului că au avut în rîndurile Par
tidului celor ce Muncesc din Un
garia aliați în persoana grupului

caretrădător Nagy-Losonczl, 
încă cu mult înaintea evenimen 
teior din octombrie a acționat 
împreună cu mișcarea contrarevo
luționară ilegală, camuflîndu-se 
prin declarații mincinoase de de
votament față de socialism.

In decursul unei perioade în
delungate acest grup a zdrunci
nat din interior Partidul celor ce 
muncesc din Ungaria, a subminat 
unitatea rîndurilor lui, a răsptn- 
dit concepții revizioniste și a ațî- 
țat tendințele naționaliste. Gru
pul Nagy-Losonczi a exploatat in 
scopurile sale antipartinice fap
tul că, în urma greșelilor săvir- 
șite în trecut, în rîndurile Parti
dului celor ce muncesc din Un
garia a pătruns un număr însem
nat de elemente șovăielnice, ca
rieriste și chiar ostile socialismu
lui, că coeziunea ideologică și or
ganizatorică a rîndurilor parti
dului și disciplina de partid au 
fost slăbite. Practica activității 
de partid nu acorda atenția nece
sară luptei împotriva tendințelor 
șoviniste și naționaliste, nu ținea 
seama în măsura cuvenită de 
faptul că timp de 25 de ani re
gimul reacționar al lui Horthy a 
propagat ideologia fascistă, a in
suflat in conșființa maselor popu
lare idei revanșarde. Imre Nagy 
și complicii lui au parcurs calea 
obișnuită a revizioniștilor. De
viind de la principiile marxism- 
leninismului, ei au alunecat re- 
fede pe pozițiile complicității fă- 
ișe cu forțele contrarevoluționare 

și s-au transformat în executanți 
ai voinței reacțiunii.

Delegația P.M.S.U. a subliniat 
de asemenea că existența unor 
fracțiuni în sînul partidului mar- 
xist-leninist al clasei muncitoare 
care se află la putere, așa cum 
confirmă și experiența ungară, 
face ca fracțiunile de opoziție 
care luptă împotriva partidului 
să se unească cu contrarevoluția 
și să devină unealta ei. Delegația 
P.C.U.S. s-a declarat întrutotul 
de acord 
P.M.S.U.

Politica

cu poziția delegației

trădătoare a lui Imre
Din însărcinarea delegației Partidului 

Comunist al Uniunii Sovietice 
Prim secretar al C.C. al P.C.U S.

N. HRUȘCIOV
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